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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0703226-59.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

 SILVANA DE FARIAS

ADVOGADO:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI – OAB/MT 5.906

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Providências para restauração de assento de 

nascimento formulado por SILVANA DE FARIAS noticiando que foi 

surpreendida ao saber que não havia seu registro de nascimento no 

Cartório de Registro Civil de Paz e Notas de Acorizal/MT conforme certidão 

negativa expedida pelo cartório.

 Primeiramente, insta salientar que a competência do Diretor do Foro versa 

em questões administrativas (legalidade atos praticados) atinentes ao 

poder disciplinar.

Com efeito, a notícia de inexistências de registros no Cartório de Registro 

Civil de Paz e Notas de Acorizal/MT não são estranhas, visto que foram, 

de fato, constatados o extravio de livros e tomadas as medidas cabíveis 

na seara administrativa, qual culminou com a perda da delegação da 

Tabeliã responsável à época pelos extravios.

Assim, considerando que não há medidas a serem tomadas na seara 

administrativa, bem como que a retificação, restauração e suprimento de 

registros dependem de intervenção judicial, a pretensa ação deve ser 

intentada na esfera judicial.

Posto isto, determino o ARQUIVAMENTO sumário deste pedido.

Publique-se, intime-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza De Direito Diretora Do Foro

Expediente CIA Nº:

0702835-07.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

VANESSA CAMARGO MENDONÇA

Advogado (a):

MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB/MT 11.242

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

793209 tramitado perante a 2 ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá. 

Junta procuração e declaração hipossuficiência.

Assim, considerando que a declaração de pobreza para fins de 

concessão da justiça gratuita ostenta caráter relativo, INTIME-SE a 

requerente a acostar documentos que comprovem sua hipossuficiência 

(holerite, conta de energia baixa renda, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nenhuma providência, 

arquivem-se o presente, devendo a parte promover o respectivo 

recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

Expediente CIA Nº:

0702832-52.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

VANESSA CAMARGO MENDONÇA

Advogado (a):

MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB/MT 11.242

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

825313 tramitado perante a 4 ª Vara Cível de Cuiabá. Junta procuração e 

declaração hipossuficiência.

Assim, considerando que a declaração de pobreza para fins de 

concessão da justiça gratuita ostenta caráter relativo, INTIME-SE a 

requerente a acostar documentos que comprovem sua hipossuficiência 

(holerite, conta de energia baixa renda, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nenhuma providência, 

arquivem-se o presente, devendo a parte promover o respectivo 

recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

Expediente CIA Nº:

0702822-08.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO

Advogado (a):

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO – OAB/MT 12.760

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

233623 tramitado perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Capital. Junta procuração e declaração hipossuficiência.

Assim, considerando que a declaração de pobreza para fins de 

concessão da justiça gratuita ostenta caráter relativo, INTIME-SE o 

requerente a acostar documentos que comprovem sua hipossuficiência 

(holerite, conta de energia baixa renda, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista que a cópia da conta apresentada está ilegível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nenhuma providência, 

arquivem-se o presente, devendo a parte promover o respectivo 

recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

Expediente CIA Nº:

0702798-77.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

ARNALDO DE SOUZA

 Advogado (a):

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO – OAB/MT 12.760

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita referente a taxa de desarquivamento do Processo nº 

400776 tramitado perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Capital. Junta procuração e declaração hipossuficiência.

Assim, considerando que a declaração de pobreza para fins de 

concessão da justiça gratuita ostenta caráter relativo, INTIME-SE o 

requerente a acostar documentos que comprovem sua hipossuficiência 

(holerite, conta de energia baixa renda, etc.) no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nenhuma providência, 

arquivem-se o presente, devendo a parte promover o respectivo 

recolhimento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA
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Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

CIA Nº:

0703554-86.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

ADVOGADO (S):

DR. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO (OAB/MT 3.123)

 Vistos, etc.

Trata-se de petição formulada pelo causídico Dr. CLÁUDIO STÁBILE 

RIBEIRO cujo teor requer a autorização para que os estagiários 

LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO, GABRIEL RUBINA PASSARE e 

RODRIGO BORGES STÁBILE RIBEIRO possa realizar atos no processo 

Código n° 1269867 no qual figura como patrono.

 De início, destaco que há diferenciações entre os conceitos de 

credenciamento e autorização de estagiários, de modo que naquele o 

registro é feito no sistema Apolo para todos os processos do causídico 

(mediante petição dirigida a Diretoria do Foro na qual deve constar a 

qualificação e o número de inscrição do (a/s) estagiário (a/s) na Ordem 

dos Advogados do Brasil), enquanto nesse o advogado deve peticionar 

diretamente ao Juízo com as informações expressas e assunção da 

responsabilidade por parte dos envolvidos com peça juntada nos autos do 

processo em questão.

 Dessa forma, caso o pedido verse acerca de autorização, a solicitação 

deve ser feita diretamente nos autos correspondentes. Todavia, caso 

almeje o aludido credenciamento no sistema Apolo, deve apresentar 

documentação comprobatória da inscrição do estagiário na Ordem dos 

Advogados do Brasil no prazo de 10 (dez) dias.

 Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0703721-06.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

LORENA DIAS GARGAGLIONE

ADVOGADO (S):

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB/MT 14.269

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se a requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 88/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo II Nelita Bandeira 

Duarte, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0703639-72.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) SAMIHA GALVIN MOHAMAD FERNANDES, 

matrícula nº. 24495, Analista Judiciário, lotado(a) na Central de 

Administração - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Administrativo II, no período de 19/02/2018 a 

10/03/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 89/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo II Conceição 

Aparecida de Paula Aleixo, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0703640-57.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ADEMIL LUIZ DA SILVA, matrícula nº. 8654, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca da 

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

Administrativo II, no período de 19/03/2018 a 07/04/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 90/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0703694-23.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) LARISSA DE CARVALHO, matrícula nº. 

29689, nomeado (a) pela Portaria n.º 0271/2015-GRHFC, de 26/05/2015, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no 

Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública - Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir de 20/02/2018.

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

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

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 91/2018-GRHFC - Estabelecer a ESCALA de Plantão 

Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem como do 

plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Março de 2018, das 

áreas cível e criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 91/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736601 Nr: 33039-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MACHADO PARREIRA, WIGNO MACHADO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, MILENA 

CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 163, certifico que foi deferido o 
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pedido de parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168738 Nr: 39580-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRÇO SOARES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, STEFFANY FERREIRA DE 

CARVALHO - OAB:OABMT 18641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

607,86 (seiscentos e sete reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

231,01(duzentos e trinta e um e um centavo), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172068 Nr: 41034-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA ALVES DE FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

737,49 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

360,64(trezentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970423 Nr: 9497-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

536,04 (quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 159,19(cento e 

cinquenta e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999577 Nr: 23267-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JISLAINE MARTINS LEITE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

661,66 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

284,81(duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081147 Nr: 2085-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA SILVA XIMENES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370, Maristella de 

Farias melo Santos - OAB:135132/RJ

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173100 Nr: 41361-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SALES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

736,88 (setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

360,03(trezentos e sessenta reais e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794614 Nr: 929-73.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE CURVO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA RANGEL - OAB:14.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

623,41 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

246,56(duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795246 Nr: 1577-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALVA LOPES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881937 Nr: 17978-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN GRUB DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.094,16 (um mil e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$547,08(quinhentos e quarenta e sete reais e oito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$547,08(quinhentos e 

quarenta e sete reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932941 Nr: 50908-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE E CHURRASCARIA SIGA BEM LTDA ME, 

EDERLI RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMURA & HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA 

UEMURA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053557 Nr: 48168-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117144 Nr: 17547-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FELAU BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

518,63 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,78(cento e 

quarenta e um reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133829 Nr: 24553-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS CAMARGO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 )Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,59 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

139,74(cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153308 Nr: 33183-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO HUPP MONTEIRO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,28 (quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,43(cento e 

tinta e oito reais e quarenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361937 Nr: 31753-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SANTIAGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

659,04 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$282,19(duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), para fins 

da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379871 Nr: 16214-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE MAGNANI BASSEGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA, BANCO 

FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLE MAGNANI 
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BASSEGIO - OAB:13.784 MT, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:57.289/RS, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - OAB:31722/PR, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9941-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449142 Nr: 22290-54.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MANDRO CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS-NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, CRISTHIANE GAIVA MATTOS - OAB:21.554, 

ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18329, JULIANA ANDRADE MARCELO 

ANTUNES - OAB:18760, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - 

OAB:14519-E, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - 

OAB:13.291/MT, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - OAB:OAB/MT 

19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove 

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777469 Nr: 30835-45.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.475,18 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$737,59(setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$737,59(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786742 Nr: 40650-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800117 Nr: 6540-07.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESV, MARIA CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

742,46 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

365,61(trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 
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pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821431 Nr: 27623-79.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SURYANN CORREA ORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

542,56 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$271,28(duzentos e setenta e um reais e vinte e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 271,28(duzentos 

e setenta e um reais e vinte e oito centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937317 Nr: 53233-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19(cento e vinte 

e nove reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953431 Nr: 1730-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA SILVA ARDAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

540,64 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 163,79(cento e 

sessenta e três reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008437 Nr: 26890-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

S.A, VIRGINIA SURETY CIA SEGUROS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:PE/ 

21.714, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:160.435, 

RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:115762/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 563,68 (quinhentos e sessenta e três reais 

e sessenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$188,43 (cento 

e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 93,41 (noventa e três reais e quarenta e um 

centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de 

R$188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 93,41 (noventa e três reais e 

quarenta e um centavos) para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de 

que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042935 Nr: 42963-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROCY DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

530,25 (quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,40(cento e 

cinquenta e três reais e quarenta centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 
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numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109191 Nr: 14345-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SALDANHA MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

519,86 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,01(cento e 

quarenta e três reais e um centavo), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121883 Nr: 19617-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DAMASIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,72(cento e 

quarenta reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160437 Nr: 36109-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,28 (quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,43(cento e 

trinta e oito reais e quarenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168885 Nr: 39637-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO CORREA MEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,16 (quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,31(cento e 

trinta e oito reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1170587 Nr: 40455-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALOMÃO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,16 (quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,31(cento e 

trinta e oito reais e trinta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99001 Nr: 13776-93.2002.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE MATOS, DENISE VIDIGAL DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX - ASSOCIA ÇÃO DE POUPANÇA 

EMPRESTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, JULIANA CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A, FLÁVIA ALMEIDA DA FONSECA GILDINO - 

OAB:4503/DF, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

657,39 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta 

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$280,54(duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776596 Nr: 29922-63.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAEL TRANSFORMADORES ELÉTRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FÁTIMA CRUZ - 

OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.393,32 (um mil e trezentos e noventa e 

três reais e trinta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$348,33 (trezentos e quarenta e oito 

reais e trinta e três centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte 

requerida o valor de R$348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) para fins da 

guia de taxa. Ficam cientificados de que poderão acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822189 Nr: 28368-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6.531 OAB/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

734,03 (setecentos e trinta e quatro reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

357,18(trezentos e cinquenta e sete reais dezoito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943491 Nr: 56584-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MARCELA DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.224,70 (um mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$612,35(seiscentos e doze reais e trinta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 612,35(seiscentos e 

doze reais e trinta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959237 Nr: 4487-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

700,35 (setecentos reais e trinta e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 323,50(trezentos e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969862 Nr: 9276-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL DE INCORPORADORA 

IMOBILIARIA V- SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS 

DAMACENO JUNIOR - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.941,60 (dois mil e novecentos e quarenta e um reais e sessenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$1.470,80(um mil e quatrocentos e 

setenta reais e oitenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 1.470,80(um mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976036 Nr: 12197-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE CONCEIÇÃO RODRIGUES DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

748,52 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

371,67(trezentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007708 Nr: 26667-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

531,04 (quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 154,19(cento e 

cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017992 Nr: 30915-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MORAES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE CREDITO SOLIDÁRIO DE 

MARINGÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA ESTEVES BONNEAU 

DIDONI - OAB:58.684

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026339 Nr: 34949-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO OLIMPIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

530,21 (quinhentos e trinta reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,36(cento e 

cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115445 Nr: 16817-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES MATIAS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

518,95 (quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,10(cento e 

quarenta e dois reais e dez centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132171 Nr: 23950-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DE SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,59 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

139,74(cento e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143252 Nr: 28782-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,02 (quinhentos e dezesseis reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,17(cento e 

trinta e nove reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154804 Nr: 33845-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO GONÇALVES DE OLIMPIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,59 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,74(cento e 

trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163896 Nr: 37503-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI LOURENÇO BARTELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,48 (quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,63(cento e 

trinta e oito reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172876 Nr: 41246-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

736,88 (setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

360,03(trezentos e sessenta reais e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161087 Nr: 36414-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NATALINO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 .Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, juntando aos 

autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão do 

trânsito em julgado e c) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada.Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até o 

dia 10/04/2015 que corresponde à data do pedido de recuperação judicial 

(art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar pormenorizadamente as verbas 

correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional.Por fim, a parte autora deverá no mesmo 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da presente 

habilitação, nos termos do item 02 da tabela “B” do Provimento n° 

41/2013-CGJ.Em caso de descumprimento da determinação acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da 

manifestação do requerente, intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe.Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se.Após, conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 994258 Nr: 20664-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, TRANS PAX TRANSPORTADORA 

LTDA, GUIZARDI JR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, ROSMERI VALDUGA - OAB:11.550/MT, THIAGO 

AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial e determino o processamento desta 

Impugnação de crédito nos termos dos arts. 11 e 12 da LRF, vez que 

tempestiva.

 Assim, intimem-se pessoalmente as empresas interessadas Maron 

Comércio Locação, Trans Pax e Guizardi Derivados para responderem a 

pretensão em 05 (cinco) dias, quando deverão apresentar todos os 

documentos comprobatórios de seus créditos, bem assim indicar as 

demais provas que reputem necessárias.

 Após, dê-se vista à requerente para em igual prazo se manifestar sobre a 

resposta.

 Em seguida, vista ao administrador judicial para emitir parecer no prazo de 

05 dias, oportunidade que deverá juntar todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos dos devedores acerca dos 

créditos, nos termos do parágrafo único, art. 12 da LRF.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813282 Nr: 19759-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIAS - ME, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Como se vê dos autos, o magistrado que 

me antecedeu na condução do feito determinou à fl. 255, a intimação da 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

sobas penas da lei, tendo o requerente interposto contra a aludida decisão 

o RAI n.º 15.421/2016.

Em consulta ao andamento do referido recurso no site do TJ/MT, constatei 

que a 1ª Câmara Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso “para 

que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao Agravante”.

Assim, em cumprimento à decisão proferida no V. Acórdão defiro ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por Douglas Dias - ME por 

dependência aos autos da falência da COTTON KING LTDA (Código 

459997), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123380 Nr: 20220-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ELIAS DA COSTA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126887 Nr: 21683-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUDE DA LUZ COSTA ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIRCEIA MARIA ELY - OAB:OAB/16.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1200578 Nr: 4825-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909666 Nr: 36593-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO, FABIO HELENE LESSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152519 Nr: 32812-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICE MARIA DO NASCIMENTO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - 

OAB:5901-B/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161087 Nr: 36414-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON NATALINO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperando e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206595 Nr: 7118-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAELSON SOUZA SANTANA, NIVALDO VIEIRA DA 

SILVA, ODENIL DE JESUS, ODETE ARAUJO LOPES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, PARMINIO ROSA DA SILVA, OSMAR MARCONDES RONDON, 

PAULO EVANGELISTA DA COSTA, PAULINHO DA SILVA, PAULO CESAR 

DA SILVA, PEDRO PAULO DA LUZ MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS - OAB:OAB/MT 

13.456/B, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 
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presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1209135 Nr: 8132-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA NOBRE DE ASSIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223281 Nr: 12582-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIAN DOS SANTOS AMARAL, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258804 Nr: 23955-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR RIBEIRO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT, ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - OAB:14027, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO 

DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258805 Nr: 23956-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS REGINA DA SILVA SANTOS, Luiz Alexandre 

Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MFDLSTL, LGIL, IDVEAL, FML&CL, RN, CDGSTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Feito esse relato, o que se vê é que as falidas pleiteiam, em 

tutela de urgência, a suspensão da ordem de lacração do estabelecimento 

empresarial, pretensão essa que, ao menos neste momento, não tem como 

ser acolhida por este juízo.(...)Dessa maneira, por não vislumbrar, no 

presente caso, os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, indefiro o pedido de suspensão do ato de lacração formulado 

pelas falidas. Quanto aos pedidos de revogação e de suspensão do 

decreto falimentar, é imperioso registrar que igualmente não devem 

prosperar, uma vez que, conforme acima mencionado, não há previsão 

legal que autorize tal providência nos termos requeridos pelas 

requerentes. Isso porque, reitere-se, o decreto falimentar é datado de 27 

de julho de 2011 (fls. 2.615/2.620), e o Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto contra o referido decisum sequer foi conhecido pelo e. TJMT, 

nos termos do acórdão juntado às fls. 2.697/2.700. Dessa maneira, diante 

do longo transcurso de tempo do trânsito em julgado da decisão que 

decretou a falência das empresas requerentes, fica inviabilizada a sua 

reforma e consequente reabertura empresarial por intermédio de simples 

petição nestes autos, tal como pretendem as falidas. Por outro lado, no 

que diz respeito ao pedido de autorização para continuidade das 

atividades empresariais, vê-se, em um primeiro momento, que o art. 99, XI, 

da LRF traz excepcionalmente essa possibilidade.(...)Assim, antes de 

analisar tais pleitos, determino a intimação das falidas para que, no prazo 

de 15 dias, apresentem nestes autos os comprovantes de quitação dos 

créditos habilitados nesta falência (exceto aqueles que já constarem 

nestes autos, que deverão ser apontados), os demonstrativos que 

evidenciem os seus custos operacionais e margem de lucro, bem como as 

faturas emitidas com relação aos serviços prestados nos seus últimos 

três meses de funcionamento antes da efetivação do ato de lacração. 

Juntada a manifestação nos autos, intime-se o administrador judicial para 

que, em 72h (...), emita parecer sobre os documentos apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1117235 Nr: 17577-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1193396 Nr: 2505-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PINTO DE FIGUEIREDO NETO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SAMANTHA LISBOA PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/RJ-172244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1214439 Nr: 9775-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, Luiz Alexandre 

Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a Recuperanda e o Administrador Judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1102531 Nr: 11548-57.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE JUARA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE JUARA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123761 Nr: 20354-81.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO, 

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE 

SORRISO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebi hoje. Despacho em substituição legal no Gabinete I.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1137527 Nr: 26368-81.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA APARECIDA DE SOUZA, MEIRE 

TEODORA DE MELLO, ELTON RENATO REIS, MARCONDES DE ARAÚJO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO CAMILO - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Em cumprimento ao ato deprecado, designo o dia 20/10/2016 às 15h30min, 

para a realização da audiência.

Comunique-se a data ao juízo deprecante.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Requisite-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 1163759 Nr: 37434-58.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIZEU BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE AGUA 

BOA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Vistos.

Em cumprimento ao ato deprecado, designo o dia 13/12/2016 às 15h00min, 

para a realização da audiência.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163518 Nr: 37364-41.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE ALTA FLORESTA-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Em cumprimento ao ato deprecado, designo o dia 13/12/2016 às 15h30min, 

para a realização da audiência.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170836 Nr: 40550-72.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON DE SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado.

Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Às providências.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1187059 Nr: 149-94.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PARANATINGA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE LINHARES BARBOSA - 

OAB:PROM. DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1203475 Nr: 5734-30.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ORLANDO MURARO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DALTRO FILHO, JOSÉ DE SOUZA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA 

- OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Cuiabá, 20 de março de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164326 Nr: 37690-98.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DALTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORLANDO MURARO SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:0772/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Cuiabá, 27 de março de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1137527 Nr: 26368-81.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA APARECIDA DE SOUZA, MEIRE 

TEODORA DE MELLO, ELTON RENATO REIS, MARCONDES DE ARAÚJO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO CAMILO - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Ausente a testemunha Vanilda Gentil Carvalho, e, de acordo com a 

certidão retro, não foi possível intimá-la para o ato porque não se encontra 

no endereço indicado na Carta.

Com a palavra, o douto Promotor de Justiça pede prazo de 15 dias para 

indicação do endereço correto da testemunha.

Defiro o pedido do Parquet pelo prazo assinalado, com a informação nos 

autos conclusos para designação de audiência.

Encaminhe-se cópia da presente ao juízo deprecante.

Às providências.

Anglizey Solivan de Oliveira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1211310 Nr: 8838-30.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Cuiabá, 26 de abril de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1222227 Nr: 12245-44.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ZEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Visto.

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

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

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

homenagens.

Cumpra-se.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1222680 Nr: 12398-77.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IGNÁCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Visto.

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

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

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

homenagens.

Cumpra-se.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1226733 Nr: 13700-44.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 
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(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Cuiabá, 14 de junho de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1239809 Nr: 18055-97.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MACHADO, LEANDRO APARECIDO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

Cuiabá, 27 de julho de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187925 Nr: 599-37.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE COLIDER - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE 

COLIDER - OAB:COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo cópia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1208821 Nr: 8027-70.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSS, ELIANE SATURNINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

JOSE DO RIO CLARO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo cópia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de março de 2017

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277788 Nr: 1143-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR DE ALMEIDA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSEMAR DE 

ALMEIDA GAMA, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152571 Nr: 32851-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MUSQUIM, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19.274/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:17.420/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos em correição ordinária.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043976 Nr: 43457-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152571 Nr: 32851-30.2016.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MUSQUIM, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19.274/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:17.420/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Em cumprimento ao despacho proferido, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o Administrador Judicial para manifestar-se no prazo 

determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1269633 Nr: 27544-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEÉ ROQUE DE SOUZA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES 

- OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro."I – Recebo a emenda a inicial para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos (fl. 15).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSÉ ROQUE DE 

SOUSA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1276688 Nr: 715-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKS LANDRS LIMA DA SILVA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JAKS LANDRS LIMA 

DA SILVA JUNIOR, por dependência aos autos da Massa Falida de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 383763 Nr: 19494-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM LTDA ME, 

ROBERTO WAGNER PAULI, CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Substituo o atual administrador judicial por CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA, com endereço sito à Avenida São Sebastião, nº 

2909, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, fones: (65) 2129-0597, (65) 

98112-7846, que deverá ser intimado pessoalmente para, aceitando o 

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

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

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

Lei n.º 11.101/2005).

Firmado o termo de compromisso, o administrador judicial deverá, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, apresentar um relatório, contendo de forma 

pormenorizada todos os bens da massa, a relação das 

habilitações/impugnações ao crédito com suas respectivas fases 

processuais, podendo, ainda, noticiar quaisquer fatos que repute como 

relevantes ao conhecimento do Juízo.

Em decorrência da substituição, autorizo o Sr. Gestor Judiciário a entregar 

para o administrador judicial, ou para quem este expressamente indicar, 

sob sua responsabilidade, todos os processos que tramitam em apenso e 

estejam em cartório pendentes de análise, devendo o administrador 

judicial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar em todos os feitos.

 No que tange ao administrador judicial substituído, este deverá entregar à 

sua substituta, todos os bens e documentos da massa que se encontrem 

em seu poder (art. 22, III, alínea “q”, LRF), devendo o mesmo, portanto, ser 

intimado para fazê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Deverá o administrador judicial substituído, prestar contas de sua atuação, 

nos termos do que dispõe o artigo 22, III, alínea “r”, da Lei n.º 11.101/2005.

Sem prejuízo da determinação supra, determino que a Secretaria do Juízo 

cumpra integralmente os comandos contidos na decisão de fls. 886/887 

(volume 05).

Com a manifestação nos autos do novo administrador judicial, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766846 Nr: 19622-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: DIEGO GALVÃO DE LIMA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187610 Nr: 407-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS FLÁVIO BARROS DA SILVA

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

LTDA., BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar a decisão retro: “Visto. 

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 10/14). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

LUÍS FLÁVIO BARROS DA SILVA, por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial de LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da 

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

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

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270914 Nr: 27977-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 24/25).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por SÉLIA BORGES DE 

MORAIS RODRIGUES, por dependência aos autos da Falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277786 Nr: 1141-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROSEANE MARTINS 

MACHADO, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277786 Nr: 1141-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ROSEANE MARTINS 

MACHADO, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 
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recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277788 Nr: 1143-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR DE ALMEIDA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSEMAR DE 

ALMEIDA GAMA, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277789 Nr: 1144-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHONIE WEYLLER SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RHONIE WEYLLER 

SALLES, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73531 Nr: 9717-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

RENATO CESAR VIANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES NETO - 

OAB:3839, HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3.613, RENATO CÉSAR VIANA 

GOMES - OAB:2713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

De início consigno que, por se tratarem de processos conexos em razão 

do reconhecimento do Grupo Econômico, a presente decisão abrangerá 

tanto os autos da falência da INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA quanto da Frigoversi S/A.

Ante a renúncia do atual síndico, promovo sua substituição pela empresa 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço 

sito à Rua 24 de Outubro, n.º 959, sala A, bairro Popular, Cuiabá (MT), 

fone (65) 99233-3270, que deverá ser intimada pessoalmente na pessoa 

de seu representante legal para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

aceitando o encargo que lhe foi atribuído, assinar, na sede do Juízo, o 

termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir 

todas as responsabilidades a ele inerentes.

Consigno que a nova síndica receberá a título de remuneração mensal a 

quantia fixada na decisão proferida em 09/05/2014 (fl. 856 dos autos 

código 110665), R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para atuar tanto no 

presente feito quanto nos autos da falência da empresa FRIGOVERDI S/A 

(código 110665), em razão do reconhecimento do Grupo Econômico e 

unificação do patrimônio das empresas, a incidir a partir do mês de março 

do corrente ano.

Firmado o termo de compromisso, fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

para que a nova síndica apresente relatório pormenorizado de ambas as 

falências, nos termos fixados à fl. 1810/1810-verso (item “1” e seus 

subitens).

Com a apresentação do relatório encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer sobre o relatório apresentado pelo síndico 

renunciante, bem como sobre o relatório a ser juntado pela nova síndica.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 18040-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES
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 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

De início consigno que, por se tratarem de processos conexos em razão 

do reconhecimento do Grupo Econômico, a presente decisão abrangerá 

tanto os autos da falência da INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA quanto da Frigoversi S/A.

Ante a renúncia do atual síndico, promovo sua substituição pela empresa 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.149.662/0001-11, com endereço 

sito à Rua 24 de Outubro, n.º 959, sala A, bairro Popular, Cuiabá (MT), 

fone (65) 99233-3270, que deverá ser intimada pessoalmente na pessoa 

de seu representante legal para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

aceitando o encargo que lhe foi atribuído, assinar, na sede do Juízo, o 

termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir 

todas as responsabilidades a ele inerentes.

Consigno que a nova síndica receberá a título de remuneração mensal a 

quantia fixada na decisão proferida em 09/05/2014 (fl. 856 dos autos 

código 110665), R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para atuar tanto no 

presente feito quanto nos autos da falência da empresa FRIGOVERDI S/A 

(código 110665), em razão do reconhecimento do Grupo Econômico e 

unificação do patrimônio das empresas, a incidir a partir do mês de março 

do corrente ano.

Firmado o termo de compromisso, fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

para que a nova síndica apresente relatório pormenorizado de ambas as 

falências, nos termos fixados à fl. 1810/1810-verso (item “1” e seus 

subitens).

Com a apresentação do relatório encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer sobre o relatório apresentado pelo síndico 

renunciante, bem como sobre o relatório a ser juntado pela nova síndica.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817934 Nr: 24353-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819453 Nr: 25725-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:OAB/MT 

8.244-B

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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913658 Nr: 39296-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA LUCIA RIBEIRO AGUIAR CORREA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

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

 Visto.

RECONHEÇO o crédito no valor de R$ 6.633,57, em favor de Divina Lucia 

Ribeiro Aguiar, conforme indicado pelo administrador judicial na 

manifestação retro, razão pela qual determino que o mesmo proceda à sua 

inclusão no quadro geral de credores da MASSA FALIDA DO 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), na classe extraconcursal trabalhista. Quanto aos 

valores de titularidade de sua procuradora judicial, Sélia Borges de Morais 

Rodrigues, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, uma vez que seu 

crédito deve ser objeto de uma ação própria de habilitação de crédito.

Sem custas.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1027798 Nr: 35709-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 RODOVIAS LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Visto.

POSTO 10 RODOVIAS LTDA E CASTOLDI DIESEL LTDA promove a 

presente IMPUGNAÇÃO junto as recuperandas GRUPAL CORRETORA DE 

MERCADORIAS LTDA E OUTRA.

Pela decisão exarada à fl. 50 foi determinada a intimação da parte 

requerente para comprovar nos autos o recolhimento das custas de 

distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão retro que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

impugnante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que para cumprimento de tal providência não se faz 

necessária a intimação pessoal da parte, valendo a intimação ao 

advogado da parte pela imprensa oficial, consoante se infere pelo aresto a 

seguir transcrito: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

NÃO-PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EMBARGANTE. 

POSSIBILIDADE. 1. O cancelamento da distribuição de embargos à 

execução por ausência de preparo, com base no art. 257 do CPC, 

independe de prévia intimação pessoal da parte embargante. 2. Recurso 

especial improvido.” (STJ, REsp 627.564/GO, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.02.2007, DJ 26.02.2007 p. 576).

Assim, considerando que apesar de intimado o impugnante não promoveu 

o recolhimento das custas processuais, determino o cancelamento da 

distribuição, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038963 Nr: 41117-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO SOUZA ALVES, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121328 Nr: 19376-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES FILHO, SAMIR 

HAMMOUD, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1182348 Nr: 44595-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

SILVA

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

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro,"Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO SAFRA 

S/A em face de BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, dos bens 

descritos à fl. 06, em razão da inadimplência da parte requerida, que 

deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas a partir de 

15/09/2015.

 Anteriormente a análise do pedido de liminar, determino a intimação do 

administrador judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que 

ficou estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao Banco Safra S/A, bem como a natureza jurídica dos 

contratos firmados.

Com a manifestação do administrador judicial, conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241768 Nr: 18633-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIOGO, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar a decisão retro: “Visto. 

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/19) II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIOGO, por dependência aos autos da 

Falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1261932 Nr: 25034-75.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE JUARA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. BORGIO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE AMARAL 

MOTTA - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272604 Nr: 28488-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elissandra Mariama de 

Almeida - OAB:13769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA., apenso ao processo principal de 

Falência (cód. 80525) de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

pretendendo o recebimento do crédito no valor de R$. 698.098,92 

(seiscentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e noventa e dois 

centavos). Requer os benefícios da Justiça Gratuita.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 
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deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula n.º 481).

Assim, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

comprovar sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou 

promover seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1273167 Nr: 28696-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO RIBEIRO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando os autos, republico a decisão retro, uma vez que não fora 

devidamente publicada. “...Ante o exposto, indefiro a petição inicial nos 

termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, 

declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso 

IV, do artigo 485, do mesmo código. Custas pelo impugnante, se houver. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos. P.I.C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277782 Nr: 1139-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SOLANGE ADRIANA 

DA SILVA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277787 Nr: 1142-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLEITON ALVES 

CAVALCANTE, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277789 Nr: 1144-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHONIE WEYLLER SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por RHONIE WEYLLER 

SALLES, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 26 de 488



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 383763 Nr: 19494-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM LTDA ME, 

ROBERTO WAGNER PAULI, CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1 – Determino 

que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO CONFECCIONE EDITAL contendo a cópia da 

decisão que decretou a falência da sociedade empresária URBANO 

CABELEREIROS E MAQUIAGEM LTDA - ME.1.1 – Confeccionado o edital, 

INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, comprovar nos autos sua publicação.2 – INTIMEM-SE 

PESSOALMENTE as sócias VERÔNICA PAIVA DA SILVA e BERNARDETE 

FÁTIMA FLORENTINO DOS SANTOS, nos endereços constantes às fls. 

812/813, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentarem em 

cartório os livros e documentos contábeis da falida.2.1 – Apresentados os 

livros, INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cumprir o disposto no item “c” da decisão de fl. 

785/verso.3 – Expeça-se, como diligência do Juízo, ofício aos cartórios de 

registro de imóveis de Cuiabá (MT), solicitando, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, informações acerca da existência de bens em nome da falida e 

de seus sócios.4 – Expeça-se, também como diligência do Juízo, ofício ao 

DETRAN/MT para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, informe nos 

autos acerca da existência de veículos em nome da falida e de seus 

sócios.5 – INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, diligenciar para localizar o endereço do sócio 

MARIUZAN TEIXEIRA DE SOUZA.5.1 – Com a manifestação do 

administrador judicial, INTIME-SE PESSOALMENTE o sócio MARIUZAN 

TEIXEIRA DE SOUZA no endereço a ser indicado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, preste esclarecimentos ao Juízo sobre a destinação 

dada aos bens da massa, bem como sobre a data correta em que a 

empresa encerrou suas atividades.5.2 – Em seguida, renove-se vista ao 

Ministério Público para parecer.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847016 Nr: 50566-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANÇA THOMAZ, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à sua 

conclusão para apreciação judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890252 Nr: 23370-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ARAUJO ANDREATO, MARCOS JOSE 

MARTINS FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILTPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ARAÚJO ANDREATO - 

OAB:15.016/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1027798 Nr: 35709-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 RODOVIAS LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos em correição. Dos autos se vê que devidamente intimada para 

comprovar o pagamento das custas de distribuição da presente, a parte 

autora manteve-se inerte (fls. 50/51), razão pela qual à fl. 52 foi proferida 

decisão determinando o cancelamento da distribuição desta ação, 

consoante dispõe o art. 290 do NCPC. Todavia, a citada decisão é nula, 

vez que proferida pela Juíza Titular do Gabinete I, enquanto que este 

processo é da competência do Gabinete II desta Vara Especializada, 

justamente porque está vinculado ao feito principal de código n.º 847490, 

cuja recuperação judicial da empresa Grupal Agroindustrial Ltda é 

processada por este Juízo, nos termos do art. 3.º do Provimento n.º 

01/2015/CM. Assim, declaro nula a decisão retro, fazendo-o de ofício, 

inclusive por se tratar de matéria de ordem pública. No mais, intime-se a 

parte autora, pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) 

dias, inclusive para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição da presente, oportunidade que deverá apresentar os 

documentos comprobatórios do título de crédito, na sua forma original ou 

cópia autenticada, consoante dispõe o art. 9º da LRF, sob pena de 

extinção do feito, conforme preconiza o art. 485, III, §1º, do NCPC. Após, 

tudo cumprido e devidamente certificado, faça conclusão imediata dos 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá, 16 

de outubro 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073241 Nr: 56737-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, C. R. C. A COMERCIO DE SERVIÇOS, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, LAURO JOSÉ DA MATA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA, 

M. C.DE ALMEIDA & CIA LTDA, MARIA CARVALHO DE ALMEIDA, 

CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S. A., BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.123-A/MT, ANTONIO FRANGE 

JÚNIOR - OAB:6218/MT, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

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

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

realização da Assembleia Geral de Credores, no auditório do escritório da 

C. R. C. A. Contabilidade, sito à Rua Professor João Felix, 321, bairro 

Lixeira, Cuiabá/MT, em primeira convocação, para o dia 21/03/2018, às 

09h00m, e, em segunda convocação, para o dia 28/03/2018, às 09h00m, 

possuindo como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do 

plano de recuperação apresentado pelas devedoras.

Despacho/Decisão: Visto.Havendo objeções ao plano apresentado 
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CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o 

plano de recuperação judicial.1.1 - A Assembleia Geral de Credores será 

realizada no Auditório do escritório da C.R.C.A Contabilidade, situado à 

Rua Professor João Felix, nº 321, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, em 1ª 

(primeira) convocação para o dia 21 de Março de 2018, às 09:00 horas e, 

em 2ª (segunda) convocação para o dia 28 de Março de 2018, às 09:00 

horas, possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou 

modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.1.2 – 

Publique-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da 

Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da 

empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 

11.101/2005).Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL 

deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em 

jornais de grande circulação da sede e filial da requerente.1.3 - Também 

deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do 

plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com o Administrador Judicial, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA, com endereço situado na Av. São Sebastião, 

n . º  2 9 0 9 ,  Q u i l o m b o ,  t e l :  ( 6 5 )  2 1 2 9 - 0 5 9 7 ,  e m a i l : 

christiano_goncalves@hotmail.com (artigo 36, III, da Lei n.º 

11.101/2005).1.4 – Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser 

representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, 

desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que 

se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005).1.5 – 

Considerando a exiguidade do tempo, determino que o Administrador 

Judicial, providencie a retirada do edital e proceda a publicação no Diário 

Oficial e em jornal de grande circulação, bem como proceda à afixação da 

convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das 

devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005).(...) Intimem-se. 

Cumpra-se.

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com o 

administrador judicial, Christiano Alexandre Gonçalves de Souza, com 

endereço na Av. São Sebastião, 2909, bairro Quilombo, neste município, 

fone (65) 2129-0597, e-mail christiano_goncalves@hotmail.com. Ademais, 

os credores poderão ser representados na Assembleia Geral por 

mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador 

judicial, até vinte e quatro horas antes da data prevista neste instrumento 

convocatório, documento hábil que comprove seus poderes ou indique as 

folhas dos autos em que ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 

11.101/2005).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1146110 Nr: 29997-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Como se infere dos autos a empresa POLIMIX CONCRETO LTDA 

manifestou às fls. 6035/6040 (volume 20), para requerer que “seja 

reconhecido o direito de participação e voto na Assembleia Geral de 

Credores” ao seu representante legal, o Dr. FERNANDO ABREU 

BONAMIGO, ao argumento de que “não há um fundamento legal que 

justifique os óbices do Administrador” (sic – fl. 6039), aduzindo, em 

síntese, que o administrador judicial, ao considerar como intempestiva a 

juntada de sua procuração, fez “exigência incomum” (sic – fl. 6035), 

criando “óbice ilegal contra o direito da credora” (sic – fl. 6037).

Alega a credora que, por não possuir sede nesta Cidade protocolou a 

procuração pelo sistema PEA, e que, como até o dia 04/10/2017 sua 

petição não havia sido juntada aos autos não tinha como apontar as folhas 

do processo em que estava o documento, bem como que, ao obter 

posteriormente informação acerca das folhas em que sua procuração 

havia sido juntada enviou e-mail ao administrador judicial indicando as 

folhas.

Pois bem considerando o disposto o disposto no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, aplicado subsidiariamente às disposições da Lei n.º 

11.101/2005, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício” intime-se o administrador judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar sobre as alegações da 

credora em questão.

Com a manifestação do administrador judicial, voltem-me conclusos para 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152571 Nr: 32851-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MUSQUIM, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19.274/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:17.420/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.Em análise ao pedido inicial apresentado pela parte autora não é 

possível ter certeza sobre sua pretensão, isso porque, apesar de 

nomeá-la como habilitação de crédito, argumentando que seria credora da 

empresa no importe de R$ 2.711,73 (dois mil e setecentos e onze reais e 

setenta e três centavos), pelos documentos juntados constata-se que 

referido crédito já consta na lista nominal de credores apresentada pela 

recuperanda, como se vê à fl. 15.A propósito, e nos termos do art. 319, 

incisos III e IV, do NCPC, compete ao autor, na inicial, declinar com 

precisão e clareza os fatos e fundamentos jurídicos de seu pedido.Assim, 

intime-se a parte autora para em 15 dias emendar a inicial, esclarecendo 

se o seu crédito consta na lista apresentada pela recuperanda, se o valor 

e a classe correspondem ou não aquele realmente devido, bem como se 

os mesmos foram publicados na lista do administrador judicial. (...)Em caso 

de descumprimento da determinação acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação da parte 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF.(...)Tendo em vista que o contraditório já 

foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se 

a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação deste feito e, 

querendo, manifeste-se.Após, conclusos.Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 4º, §1º, e art. 12, ambos da Lei 1.060/50.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161089 Nr: 36415-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR DA SILVA LEMOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 
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OAB:3287/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, TONY VITOR SANTOS SOUSA - 

OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos em correição ordinária.

Cumpra-se integralmente a sentença.

Assim que transitada em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

mediante a adoção das providências pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161089 Nr: 36415-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR DA SILVA LEMOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, TONY VITOR SANTOS SOUSA - 

OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, 

objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções e Incorporações e Serviços Ltda.

 Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com a certidão de 

crédito emitida pela Justiça Laboral e a cópia da ata da audiência de 

conciliação, consignando, ainda, que a atualização do crédito deve 

ocorrer até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja 10/04/2015.

Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça do 

Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se.

Após, conclusos.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º, e art. 

12, ambos da Lei 1.060/50.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1222166 Nr: 12207-32.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO POSSOBOM, CLORINDA BULIONI POSSOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 Visto.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

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

homenagens.

Cumpra-se.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1244992 Nr: 19572-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO FERREIRA CARVALHO, RAFAEL HENRIQUE 

TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1252296 Nr: 21864-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ GALLIO TENORIO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de republicar a decisão retro: “Visto. 

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 10/12). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

ROGÉRIO LUIZ GÁLLIO TENÓRIO, por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme 

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

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

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1252296 Nr: 21864-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ GALLIO TENORIO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 
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JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar a petição inicial, trazendo aos autos documentos comprobatórios 

de seu crédito, tais como o cópia integral da ata de audiência na qual fora 

celebrado acordo judicial, nos termos do art. 9º da lei 11.101/05, sob pena 

de indeferimento, posto que anexo a inicial a parte autora apresentou 

apenas parte da ata, que não esclarece o valor a ser habilitado.

III – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volte-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258773 Nr: 23934-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LEO RIBEIRO JÚNIOR, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação do despacho retro."I – Recebo a emenda a inicial para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos (fls. 13/18).

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIO LEO RIBEIRO 

JÚNIOR, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1259052 Nr: 24068-15.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL BOURBON DE FOZ DE IGUAÇU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272604 Nr: 28488-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elissandra Mariama de 

Almeida - OAB:13769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA., apenso ao processo principal de 

Falência (cód. 80525) de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

pretendendo o recebimento do crédito no valor de R$. 698.098,92 

(seiscentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e noventa e dois 

centavos). Requer os benefícios da Justiça Gratuita.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula n.º 481).

Assim, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

comprovar sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou 

promover seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1272604 Nr: 28488-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elissandra Mariama de 

Almeida - OAB:13769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA., apenso ao processo principal de 

Falência (cód. 80525) de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

pretendendo o recebimento do crédito no valor de R$. 698.098,92 

(seiscentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e noventa e dois 

centavos). Requer os benefícios da Justiça Gratuita.

Em que pese não haja óbice ao deferimento do benefício da gratuidade de 

justiça à pessoas físicas, mediante a simples declaração de 

hipossuficiência, em se tratando de pedido formulado por pessoa jurídica, 

inexiste a presunção da condição de hipossuficiência, razão pela qual, 

deve o postulante comprovar sua incapacidade em arcar com as custas 

processuais.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais." (Súmula n.º 481).

Assim, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

comprovar sua impossibilidade em arcar com as custas processuais ou 

promover seu recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1277782 Nr: 1139-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SOLANGE ADRIANA 

DA SILVA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277785 Nr: 1140-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENILZA SANTOS DE DEUS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIA GENILZA 

SANTOS DE DEUS GUEDES, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1277787 Nr: 1142-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLEITON ALVES 

CAVALCANTE, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967086 Nr: 7851-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVI TEREZINHA BEDIN, VALDIR DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS FILHOS DO SOL DA CIDADE DE SORRISO, DESCONHECIDOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Alvorecer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA para a Comarca de Sorriso/MT e tem o 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o recolhimento das custas, 

bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva 

distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC).

 CERTIFICO, ainda, que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVE RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 
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COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057221 Nr: 49635-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT

 Vistos.

1. Expeça-se com urgência a intimação pessoal, conforme já determinado 

à fl. 385.

2. Após, colha-se parecer ministerial.

3. Em seguida, conclusos COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1224338 Nr: 12936-58.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA MARQUES, LEA MARIA RONDON 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GONÇALVES GÉLIO, JORGE 

DINO DANTAS, MILTON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Existe documento fixado na contracapa que deve ser juntado aos 

autos, pois, se trata de certidões dos oficiais de justiça.

2. O escritório Terra Legal, conforme consta no google, fica localizado na 

Av. Miguel Sutil, 8695, Ed. Centrus Tower, 8° andar, Duque de Caxias.

Assim, DETERMINO:

1- Junte-se as certidões grampeadas na contracapa dos autos.

2- Após, expeça-se novo mandado no endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1156031 Nr: 34299-38.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, JOÃO BOSCO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THÁSSIA ROCHA S. B. 

TOLENTINO - OAB:31.539/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se conforme deprecado, no endereço informado à fl. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 246945 Nr: 14663-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO MOREIRA COSTA, CLAUDIO 

JOSÉ SANTANA DE FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO BARBOSA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, ELIZEU 

ANTONIO DE SOUZA, ARIANA DE OLIVEIRA COSTA, GILMA RAMOS, 

MIGUEL ANGELO DA SILVA, CLAUDIO GONÇALO RODRIGUES, SANDRO 

DE JESUS GOMES, JOSE ROBERTO DA SILVA, ALAIR PAULO DA SILVA, 

DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA, EURIDES ROSÁRIO NASCIMENTO, 

JOELSON JESUS DIAS, WANDERLEY BORGES DOS SANTOS, JOÃO 

BARBOSA DE MELO, ÉLVIS PAULO AMORIM DA SILVA, FABIO MARCOS 

DE LIMA, LUIZ CLAUDIO DA SILVA, ELIZETHE MAURA DE OLIVEIRA DA 

SILVA, ANTONIO DA SILVA, EDUEZIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI DE MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - OAB: 7355 A, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, fabio moreira bosa - 

OAB:9.405, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 Vistos (...) Dessa forma, tendo o acordo celebrado em audiência (fls. 

133/133verso), sido realizado pelos embargantes/réus, assistidos pela 

Defensora Pública que atua perante este juízo, desnecessária a 

exigibilidade de outorga de mandato específico, conforme previsto na 

norma legal acima citada. Com essas considerações, tendo o presente 

recurso se insurgido contra os termos do acordo formulado na audiência 

de conciliação realizada em 18/05/2017 (fl. 133/133verso) e não contra a 

decisão judicial que homologou acordo, REJEITO os presentes embargos, 

ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material 

na decisão judicial que homologou o acordo entabulado entre as partes. 

Ante a constituição de advogado pelos embargantes/réus: MIGUEL 

ANGELO DA SILVA (fl. 151); EURIDES ROSARIO NASCIMENTO (fl. 153); 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA (fl. 155); ALAIR PAULO DA SILVA; ANTONIO 

DA SILVA (fl. 160); CLAUDIO GONÇALO RODRIGUES (fl. 162); JOELSON 

JESUS DIAS (fl. 164); ARIANA DE OLIVEIRA COSTA (fl. 166); JOÃO 

BARBOSA DE MELO (fl. 168) e ELIZEU ANTONIO DE SOUZA (fl. 170); 

PROCEDO com a exclusão da Defensoria Pública deste Estado como 

assistente dos referidos no sistema Apolo e incluo os advogados 

constituídos. Com relação aos réus WANDERLY BORGES DOS SANTOS; 

GILMA RAMOS; DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA; EDUEZIO FERREIRA 

DE SOUZA; ANA PAULA B. DA SILVA (fl. 47); MARIANA OLIVEIRA 

COSTA (fl. 81); MARINALVA FERREIRA MACHADO (fl. 81); FABIO 

MARCOS DE LIMA (fls. 121/121verso); LUIZ CLAUDIO DA SILVA (fls. 

121/121verso); ELIZETHE MAURA DE OLIVEIRA DA SILVA (fls. 

121/121verso); ELVIS PAULO AMORIM DA SILVA; SANDRO DE JESUS 

GOMES (fl. 121/121verso) permanecerão sendo representados pela 

Defensoria Pública deste Estado. INTIMO as partes da presente decisão. 

Após, INTIME-SE os réus assistidos pela Defensoria Pública, através da 

remessa dos autos à referida Instituição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 417350 Nr: 4736-09.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO ANTONIO POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

RUBEN MARCOS SEIDL - OAB:235194

 Ante o exposto, com fundamento no caput, inciso III e § 1º do art. 485 do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais deixando de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios ante a ausência de litigiosidade.INTIMO o autor, via DJE, da 

presente decisão.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 404477 Nr: 35883-87.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE SECCHI, 

JULIANA SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, 

THERESE FRANCES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida 

alegando ocorrência de erro material na sentença de fls. 515/517.

Afirma a parte embargante que a sentença, apesar de ter julgado 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou tanto os réus 

ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o 

valor da causa.

Decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão.

Assiste razão à parte embargante, uma vez que sendo os pedidos dos 

autores sendo julgados improcedentes, não há motivo para condenar a 

parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, 

tendo ocorrido verdadeiro erro material na sentença.

Desta forma, havendo contradição, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022, I do CPC tão somente para 

retificar o segundo parágrafo do dispositivo da sentença de fls. 515/517, 

para constar da seguinte maneira:

1. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, e 

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

causa, nos termos do artigo 85, §8º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1222166 Nr: 12207-32.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO POSSOBOM, CLORINDA BULIONI POSSOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO o d. advogado da PARTE 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 

"Vistos. 1. Designo audiência de instrução para o dia 16/04/2018, às 

15h30min.2. Comunique-se ao juízo deprecado da data designada. 3. 

Certifique-se a secretaria se a missiva foi encaminhada com todas as 

peças necessárias. 4. Caso positivo, cumpra, conforme deprecado, 

servindo a presente como mandado. Caso negativo, solicite as 

informações ao juízo deprecante." Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019364-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE 

MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021605-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RICARDO AMADEU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021605-83.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SANDRO RICARDO AMADEU EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a devedora, através 

de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Na hipótese de o 

devedor ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito 

será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 

10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

(art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a devedora não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

art. 523 do CPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867085 Nr: 7249-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANDA RIGUI TRETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANCISCO 

CAVUTTO - OAB:9.648

 Cód. 867085

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 139.

Com a citação da litisdenunciada, e eventual apresentação de 

contestação, digam as partes em 10 (dez) dias.

Oficie-se ao DENTRAN/MT, conforme pleiteado.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918452 Nr: 42381-29.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA - ME, ALEX FAGNER SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:254.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 42381-29.2014.811.0041

Código 918452

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça (fl.15), que a intimação não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.018..

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 77242 Nr: 7584-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO HENRIQUE FRANCO DOS REIS-ME, 

MAURICIO HENRIQUE DOS REIS, MARIA SALETE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).181/183, tendo em 

vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860204 Nr: 1906-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SCHMALTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - NPJ - OAB:7216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Cód. 860204

 Vistos.

Face ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, diga o requerente quanto a 

manifestação de fls. 219/224 e documentos que a acompanham em 10 

(dez) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 913862

Vistos.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173054 Nr: 41336-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767501 Nr: 20330-92.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.T.C. ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

E ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios na medida em que não 

houve citação do réu.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

novembro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795970 Nr: 2311-04.2013.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TD TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.A COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 

LTDA-ME, ANDREZ OLIVEIRA SOBRINHO, MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 

WALTER SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 
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GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT, OCLÉCIO DE ASSIS GARRUCHO 

- OAB:1619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12.352/MT

 (...)Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do 

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte requerente, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Sem honorários considerando que não houve 

citação.Libere-se a caução de fl. 61 em favor da requerente. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893736 Nr: 25723-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JOAO 

CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOARES MENDES, JONATAS DIAS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ TAQUES 

OLIVEIRA - OAB:13.152 OAB-MT

 Cód. 893736

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 170.

Cite-se, para que apresente contestação, se desejar, em 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896227 Nr: 27168-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO CATARINO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS DE MOURA, LUZIA DIAS DE 

MOURA, MANOEL DIAS DE MOURA, ANDRONINA FRANCISCA DA CRUZ 

ARAÚJO, LEONIDAS LOPES SOUZA, FRANCISCO CHENGUI BERNARDES, 

VALTER ORLANDO FORNAGIERI, RUBIA MARA FORNAGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARATHALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

OAB:, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Código 896227

Vistos.

Encaminhe-se cópia dos documentos solicitados às Fazendas Públicas 

Estadual e Municipal para a regular manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Designo, desde já, audiência para oitiva das testemunhas arroladas (fl. 

115/116) para o dia 04.04.208 às 15:00 horas.

Deve o causídico proceder a intimação das testemunhas arroladas por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Dê-se ciência da designação ao curador especial (Defensoria Pública)

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081406 Nr: 2260-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

VALDINEI FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIO PRADA - 

OAB:24.406-B/SC

 Processo n. 2260-85.2016.811.0041

Código 1081406

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi certificado o decurso 

de prazo para manifestação do requerido (fl.115), contudo, às fls. 107/108 

o requerido compareceu nos autos comunicando a renuncia do patrono 

Dr. Dario Prada – OAB 24.406-B/SC e a entrega de poderes para os novos 

patronos, conforme procuração (fls. 109/110).

Em consulta ao sistema, observo que a publicação do ato objeto da 

certidão de fl.115, foi feita em nome do antigo patrono e não dos novos 

outorgados.

Desta feita, inicialmente promova a retificação incluindo os novos patronos 

no sistema Apolo, conforme procuração 109/110.

Após, intimem-se o requerido para informar acerca da possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo, ou em caso de negativa, indicar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, sob pena de presunção da sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098423 Nr: 9888-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, DANILO DA SILVA 

LELIS, JESSI COSTA DE ALMEIDA, VANDA MARIA DO CARMO, GERMINO 

DA SILVA BREJO, NADIR CHAGAS DO NASCIMENTO, MARIZES DE 

AMORIM SEBA, TEREZINHA GONÇALVES ANTON, MANOEL BIBIANO 

GOMES, DOUGLAS FERIS SEBA, ARNALDO MARQUES DA SILVA, MARIA 

ASSIS NOGUEIRA, MARIZES DE AMORIM SEBA, ALEX FERREIRA DA 

COSTA, PEDRO ANGELO CAROLLO, GILBERTO DA SILVA PINTO, ANA 

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196559 Nr: 3478-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

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

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.656

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1234366 Nr: 16333-28.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE FÁTIMA VICENSOTI NUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELONET HABITAÇÃO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MIRASSOL D'OESTE-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 16333-28.2017.811.0041

Código 1234366

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acostada no interior da contracapa, que a intimação 

não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Junte-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça que se encontra na 

contracapa da presente Carta.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892701 Nr: 25035-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se nova tentativa de citação pessoal da requerida.

Expeça-se o respectivo mandado.

Ás providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067754 Nr: 54398-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899879 Nr: 29753-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTO DE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. DE MOV. E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582

 (...) Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada 

pela requerida Dismobrás Impo. Exp. Dist. De Movóveis e Eletrodomésticos 

– CITY LAR.Com relação aos pontos controvertidos estes cingem-se a 

existência ou não de vícios e defeitos no produto adquirido pelo 

requerente, e a consequente obrigação ou em ressarcimento do autor nos 

montantes reclamados na inicial.Estabelecido os referidos pontos 

controvertidos, é de se consignar que o requerente pleiteia na exordial 

(item “8”) a inversão do ônus da prova.(...) DETERMINO a inversão do 

ônus da prova.Consta, ainda, nos autos apenas o pedido da requerida 

Springer Carrier Ltda (fl. 62) pela produção de prova pericial, que entendo 

como pertinente e necessária, ao que defiro a produção da referida 

prova.Visando a produção da referida prova pericial, nomeio a empresa 

Real Brasil Consultoria, (...) motivo pelo qual determino:I) Intime-se as 

partes (requerente e requeridos) a cumprir o determinado no § 1º, I, II, e III 

do art. 465 do CPC , no prazo de 15 (quinze) dias.II) Transcorrido o prazo 

fixado no item anterior, certifique quanto à apresentação de assistentes 

técnicos e/ou quesitos pelas partes;II.1) Intime-se a empresa nomeada 

acerca do encargo estabelecido nesta ocasião, ao que deverá, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar os profissionais que cumprirão 

escrupulosamente o encargo (...) e a respectiva proposta de honorários, 

na forma do que estabelece o § 2º do art. 465 do CPC;II.2) Apresentada a 

proposta de honorários, intime-se as partes, para que se manifestem em 

05 (cinco) dias, ao que fixo, desde já, que inexistindo impugnação deve o 

requerido Springer Carrier Ltda proceder, no respectivo prazo, o depósito 

dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando comprovação nos 

autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da preclusão;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 23597-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINA RUELA PEREIRA, CID ADMINISTRADORA DE 

IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERON - OAB:2407-E, 

ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, Aparecido Tervonoi de Moraes - 

OAB:2397/MT, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - OAB:7583-MT, 

KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 282/283, tendo em 
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vista que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945181 Nr: 57482-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.04.2013) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 20 de janeirode 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086849 Nr: 4649-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ROQUE PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1234366 Nr: 16333-28.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE FÁTIMA VICENSOTI NUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELONET HABITAÇÃO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MIRASSOL D'OESTE-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 10, acerca da diligência negativa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da missiva. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918452 Nr: 42381-29.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA - ME, ALEX FAGNER SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:254.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 15, acerca da diligência negativa , no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de devolução da missiva. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 962728 Nr: 6000-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS HUMBERTO DAVOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CÂNDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12024

 Colhido o depoimento pessoal das partes, e ante a ausência de 

apresentação de rol de testemunhas, declarou-se encerrada a instrução, 

ao que as partes pleitearam a apresentação de memoriais escritos. Após 

a instrução do feito foi deliberado pelo MM. Juiz o seguinte: “Vistos. Defiro 

o pedido de memorias escritos, concedendo o prazo de 10 (dez) dias 

independentes. O prazo para o embargante começará em 21.02.2018 e 

encerrará em 07.03.2018. O prazo ao embargado começará em 

09.03.2018 e encerrará em 23.03.2018. o processo deve ser 

encaminhado à conclusão para analise e decisão no dia 26.03.2018. Nada 

mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1018071 Nr: 30961-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBERTH WAGNER GREGO DORES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024455 Nr: 34071-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELES GONÇALVES RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1036614 Nr: 39861-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSJ, NILZA MARIA LEITE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047216 Nr: 45018-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GERALDO GONÇALVES SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150971 Nr: 32120-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1252194 Nr: 21831-08.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETIE, EDEVIRGES 

GENIO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 Processo n. 21831-08.2017.811.0041

Código 1252194

Vistos.

Considerando a indisponibilidade informada ás fls. 41/44, defiro o pedido 

de redesignação da audiência de instrução a ser realizada no dia 

18.04.2018, às 17:00 horas na Sala de Audiências da 3ª Vara Civel, 

localizada neste Fórum.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895034 Nr: 26515-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANDRÉ DE SOUSA CARVALHO, ANA 

CAROLINA BUENO SOUSA CARVALHO, CEBC, ANA CAROLINA BUENO 

SOUSA CARVALHO, ACBC

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929631 Nr: 49091-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO TOLENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEDA AGUA/ HYDROPANTANAL IND. E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA GODOY DA COSTA - 

OAB:7982, JORGE WILLIAM CORRÊA MOREIRA - OAB:5859/MT

 Cód. 929631

Vistos

 Face ao preceituado pelos arts. 112 e art. 76, ambos do CPC, intime-se, 

pessoalmente, o requerido para que constitua novo procurador, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena do mesmo ser considerado revel, na forma 

estabelecida pelo inciso II, do § 1º do art. 76 do CPC.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932184 Nr: 50496-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDS JUNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LINDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ALESANDS JUNIO DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para condenar esta ao pagamento de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a 

data do evento danoso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação.Custas processuais pela ré.Condeno, ainda, o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 
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da condenação, nos termos do que preconiza o art. 85, § 2º, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa.Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de janeiro de 2017.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945181 Nr: 57482-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETERSON DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 945181

Vistos

Visando regularizar o andamento processual chamo o feito à ordem.

Verifica-se do Sistema Apolo, que foi enviada para a publicação na data 

de 21/10/2017, sentença diversa a do feito, pelo que determino a 

publicação imediata da sentença prolatada às fls. 92/95, de maneira 

correta, como consta dos autos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081406 Nr: 2260-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

VALDINEI FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE RODRIGUES 

HABOWSKY - OAB:OAB/SC 34.206, PAULO MORAIS LOPES - 

OAB:33.987/PR, THAMARA GROSSL RABELO - OAB:OAB/SC 28.510

 Processo n. 2260-85.2016.811.0041

Código 1081406

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi certificado o decurso 

de prazo para manifestação do requerido (fl.115), contudo, às fls. 107/108 

o requerido compareceu nos autos comunicando a renuncia do patrono 

Dr. Dario Prada – OAB 24.406-B/SC e a entrega de poderes para os novos 

patronos, conforme procuração (fls. 109/110).

Em consulta ao sistema, observo que a publicação do ato objeto da 

certidão de fl.115, foi feita em nome do antigo patrono e não dos novos 

outorgados.

Desta feita, inicialmente promova a retificação incluindo os novos patronos 

no sistema Apolo, conforme procuração 109/110.

Após, intimem-se o requerido para informar acerca da possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo, ou em caso de negativa, indicar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, sob pena de presunção da sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003590-32.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO JOSE DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

ANTONIO JOSÉ DA SILVA, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada “inaudita altera pars” em face 

de BANCO PAN S.A, igualmente qualificado. Argumentou o autor que para 

adquirir o veículo Fiat/Idea Attractive, ano 2011/2012, renavam 

00337731926, pactuou com o réu um financiamento, o qual requer que 

seja revisado o contrato para eliminar a capitalização diária/mensal dos 

juros remuneratórios. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com a 

criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas 

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Nessa esteia, 

tendo em vista que o autor pretende a revisão do contrato de 

financiamento firmado com o réu, especificamente com relação a 

cobrança dos juros. O caso em tela possui natureza tipicamente bancária, 

de modo que a competência para seu processamento é exclusivamente de 

uma das Varas Bancárias desta Comarca. Com tais considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Procedam-se às baixas e anotações 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI LUIZ DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003602-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALDERI LUIZ DE FRANCA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ALDERI LUIZ DE FRANÇA ajuizou 

a presente “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na manutenção do serviço de fornecimento de energia 

elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 6/632868-6, instalada em sua 

residência, uma vez que a fatura do mês de dezembro de 2017 tem 

embutida em seu valor importância correspondente a recuperação de 

consumo de meses anteriores. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de 
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tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através do histórico de contas (id 11798909) que no 

mês de dezembro houve faturamento de recuperação de consumo de 

meses anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia se 

afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta excessivos 

prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público essencial ao 

cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, em decorrência do débito da fatura do mês de dezembro de 2017, 

relativo à UC n. 6/632868-6, até o deslinde deste feito, sob pena de 

aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 07/5/2018, às 

08:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

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

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

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003639-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OELES DOS SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003639-73.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: OELES DOS SANTOS CUNHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. OELES DOS 

SANTOS CUNHA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face 

da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na manutenção do serviço de fornecimento de energia 

elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 6/2097908-4, instalada em sua 

residência, bem como a sua abstenção em negativar o seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, uma vez que a fatura do mês de outubro 

de 2017 tem embutida em seu valor importância correspondente a 

recuperação de consumo de meses anteriores. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através do histórico de contas (id 11805640) que no 

mês de outubro de 2017 houve faturamento de recuperação de consumo 

de meses anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia 

se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta excessivos 

prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público essencial ao 

cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, bem como se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros 
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restritivos de crédito, em decorrência do débito da fatura do mês de 

outubro de 2017, relativo à UC n. 6/2097908-4, até o deslinde deste feito, 

sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento 

injustificado da medida, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais). 

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

07/5/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029523-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11486409, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025726-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11479808, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023576-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11480159, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025904-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DO CARMO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11482537, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032194-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11497499, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025687-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSER ANTONIO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o avaliação médica/laudo pericial 

ID nº 11490433, no prazo de 15 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032162-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028090-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018777-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ZEFERINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

IMPUGNAR OS EMBARGOS MONITÓRIO e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000658-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11825887 e 

11825889, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021496-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CABRAL DE SOUZA 61885533187 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) devolução da Carta Precatória de Ids. 11826268 e 11826308, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904676 Nr: 33329-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE RIBEIRO MAGALHÃES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NICANOR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora se quailficou como casada, razão pela qual deve proceder 

à emenda da petição inicial indicando o nome e qualificação do seu 

cônjuge, juntando ainda a certidão de casamento.

Outrossim, não consta nos autos o endereço para fins de citação do 

Espólio de Nicanor Garcia.

Assim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para saneamento das 

irregularidades.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917043 Nr: 41461-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 A parte requerida Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda desistiu da 

produção da prova pericial, conforme petição de fls. 172, razão pela qual 

o ônus pelo pagamento será repartido entre a parte autora e a requerida 

Ford Motor Company Brasil Ltda., na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada.

Ante a concordância de fls. 166/167, HOMOLOGO a proposta de fls. 

153/157, devendo a requerida Ford Motor Company Brasil Ltda. Ser 

intimada para complementação do depósito de fls. 168, no prazo de 10 

(dez) dias.

Uma vez efetuado o depósito, proceda-se à expedição de alvará em nome 

do Sr. Perito, bem como, intime-o, imediatamente, para que indique dia, 

hora e local para início dos trabalhos periciais, intimando-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 728690 Nr: 24628-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE SANTANA GUTH, FABIULA 

APARECIDA BENTO GUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Cristine Caldas - 
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OAB:9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, com fundamento 

no artigo 702, §§1º e 3°, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada por SAYD NEIA 

COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA.Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 15 de fevereiro de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759063 Nr: 11341-97.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIULA APARECIDA BENTO GUTH, HENRIQUE 

SANTANA GUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - 

OAB:9826/MT

 Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015.Considerando a sucumbência, condeno os requerentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 16 de fevereiro 

de 2018.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 948136 Nr: 59223-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 A parte autora foi intimada por meio de seu advogado (fls. 236), bem 

como pessoalmente (fls. 238)para apresentação de documentos a fim de 

realização da perícia grafotécnica, mas quedou-se inerte.

Assim, declaro preclusa a produção da prova pericial e desde já advirto a 

parte autora que foi ela quem criou o risco de inesclarecibilidade dos 

fatos, devendo arcar com as consequencias processuais do não 

atendimento do pronunciamento judicial.

Preclusa as vias recursais, renove-se a conclusão para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1121442 Nr: 19433-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDBCEADPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPEIS, TES, SES, PES, RES, CDJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLLO MELITO - 

OAB:196.467/SP, MARIANA PRADO LISBOA - OAB:306084, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ 

DE SOUZA - OAB:190370/SP, EDUARDO PECORARO - OAB:196.651/SP

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) TENILLE PEREIRA FONTES para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756630 Nr: 8755-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos, os quais fixo 

em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, 

do CPC.Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884845 Nr: 19765-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, LUCILA PERUFFO 

ZAHRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT

 Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto ao teor da petição de 

fls. 1210/1211, notadamente no que tange à alegaçao de não resposta 

aos quesitos 02, 12, 13, 15, 16 e 17, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, manifestem-se as partes acerca dos laudos apresentados 

pelos assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em igual prazo, manifestem-se as partes acerca do interesse na produção 

de prova oral.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928689 Nr: 48581-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA LÚCIA BARROS NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937094 Nr: 53136-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARIA 

LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT

 Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923281 Nr: 45388-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DIOGO SCHREINER ATACADISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA, LUÍS 

FRANCISCO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

O feito encontra-se em ordem, estando inserido no plano de trabalho para 

fins de prolação de despacho/decisão/sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 940459 Nr: 54821-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMA 

HIDRAULICOS - ME/HIDRAUGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMA 

HIDRAULICOS - ME/HIDRAUGAN, CNPJ: 19532515000160. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de bens.

Resumo da Inicial: A autora, que é cliente da ré, foi notificada, via Cartório, 

para pagar um débito no valor de R$ 1.689,78 (hum mil seiscentos e 

oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), sob pena de seu nome ser 

protestado. Segundo a notificação, tal débito refere-se à suposta diplicata 

de venda mercantil n.º 124, no valor de R$ 1.567,50 (hum mil quinhentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta cenatvos), emitida pela empresa ré em 

09/07/2014, com vencimento para 04/09/2014. Contudo, a autora 

desconhece a dívida assim como a nota n.º 124. Coicidentemente, o valor 

é idêntico a uma parcela da compra cuja notas fiscais são n.º 123 e 100, 

ambas quitadas. Considerando que desconhecia o aludido débito, assim 

que recebeu a notificação, a autora entrou em contato com a ré para que 

esta procedesse a baixa da cobrança indevida. Ocorre que, a ré não 

baixou a cobrança conforme se comprometeu via e-mail, e, para não ter 

seu nome protestado, a autora pagou o valor apontado na notificação. 

Ante o descaso da ré para com seu cliente, faz-se necessário ajuizar a 

presente ação a fim de ver o valor pago indevidamente ressarcido em 

dobro, alêm de indenizar a autora pelos transtornos que sofreu.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se a parte executada, por 

meio de seu Patrono, via DJE, para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Ruiz Salvador, 

digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2017

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031381 Nr: 37435-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 73.

A parte ré concordou com o pedido de desistência (fls. 76/77).

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

Nos termos do art. 90 e 85, §5 do CPC/15 fixo os honorários advocatícios 

em R$ 1.000,00 (mil reais) ficando a exigibilidade suspensa em face da 

gratuidade de justiça.

Revogo a liminar de fls. 28/29, devendo ser expedidos os ofícios 

necessários.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003700-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS FINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003700-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIO MARTINS FINI RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA que promove FLÁVIO MARTINS FINI, em face de 

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Para tanto afirma que 
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foi diagnosticado com Cálculo volumoso impactado em ureter proximal 

associado a insuficiência renal e pielonefrite obstrutiva (CID 10 N20.1 / 

T19.1), sendo necessária a submissão a tratamento cirúrgico, já realizado. 

Aduz que para a continuação do tratamento o procedimento indicado foi 

uma “Ureterorrenolitotripsia flexível a laser”, o qual foi negado pela 

requerida ao argumento de que o tratamento não encontra-se 

regulamentado. Pretende a antecipação de tutela para o fim de obter a 

realização imediata do tratamento indicado. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no 

artigo 497 do CPC e 84,§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do fundamento da 

demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final, vejamos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3º, Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante 

justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 

modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo 

acrescentado pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)”. Como se vê, dispõem os 

artigos 497 do Código de Processo Civil e 84, do Código de Defesa do 

Consumidor, que na ação que tenha por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Sobre o 

tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso: OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DANO MATERIAL E MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA – 

RECUSA DE COBERTURA – EXAME NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE 

CÂNCER – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA 

ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANO MATERIAL E MORAL – 

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a previsão no 

contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a 

seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da 

cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, 

por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais 

eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. (Ap 56258/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) Na espécie o relevante fundamento da 

demanda vem demonstrado pelas informações que constam nos laudos 

médicos acostados (Id. 11816693, 11816701 e 11816744). O perigo de 

dano decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura de procedimento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para o fim de 

determinar que a requerida autorize e disponibilize, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o tratamento denominado URETERORRENOLITOTRIPSIA 

FLEXÍVEL A LASER UNILATERAL, nos moldes da prescrição médica, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 

(trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir 

eventual descumprimento à decisão judicial. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência designada para o dia 07 de maio de 2018, às 11h – Sala 07, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

designada (art. 334, §3º, CPC) e também para que regularize sua 

representação no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Em face da urgência distribua-se ao Oficial de 

Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de fevereiro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003111-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003111-39.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte 

exequente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Em que pese a cópia de holerite (ID.11732239), a mesma não 

demonstra que o pagamento das custas processuais não podem ser 

suportadas pelo exequente. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

intime-se o exquente para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento (STJ, 

3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003266-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIS SANTIN BORGES (REQUERENTE)

RONALD KEMMP SANTIN BORGES (REQUERENTE)

THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CRISTIANO GUERINO VOLPATO (REQUERIDO)

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003266-42.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2018 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003382-48.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de ação de 

restituição de valores de cota de consórcio contemplada cumulada com 

danos materiais e morais. O Provimento nº 004/2008-CM fixou a 

competência das varas bancarias para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central e esclarece em 

seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. (destaquei) Se a ação busca a restituição de 

valores de cota de consórcio, compete às Varas Especializadas em Direito 

Bancaria processar e julgar o feito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSÓRCIO - 

COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO I, § 1º, DO PROVIMENTO DE 

Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos 

termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, é competente a Vara 

Especializada em Direito Bancário, para o julgamento dos feitos que 

versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 34785/2012, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2012, Publicado 

no DJE 17/10/2012 Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, declinando da competência em 

favor de uma das Varas Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no 

artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a 

uma das Varas da Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MARQUES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003453-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

de tutela de urgência foi apreciado e deferido parcialmente durante o 

plantão (ID 11779342). Não há pedido de justiça gratuita à ser analisado. 

Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001050-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE ARAUJO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001050-45.2017.8.11.0041 DESPACHO Expeça-se o 

alvará em favor do perito Reinaldo Prestes (ID 7966597). Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1265140 Nr: 26084-39.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AKURI, BANCO SANTANDER S/A 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsino os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre a devolução 

do Ar de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949139 Nr: 59781-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIEIRA DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, nos termos do item 20.6 do Provimento n. 56/2007, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca do laudo pericial juntado às fls.56/58, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728455 Nr: 24378-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignatória de Aluguéis->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PÉRSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 Autos n.º 728455 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Intime-se a autor/reconvindo, na pessoa de seu procurador, para 

contestar a reconvenção apresentada às fls. 145/159, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2016.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826572 Nr: 32488-48.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HERMANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 309/346 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora. para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886691 Nr: 21047-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK VINICIUS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA 

SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 73/77, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 947977 Nr: 59128-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FERREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 59128-54.2014.811.0041

Código 947977

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

92.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453197 Nr: 25152-95.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEGRAFICA ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, 

RONDON ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA S/A, CAMPOS DE JULIO 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ DE 

SOUZA - OAB:190370/SP, ADRIANO CARRELO SILVA - OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:113.514/OAB-SP, MARISTELA BACCO - OAB:145937- SP

 Vistos etc.Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária com 

antecipação de tutela proposta por Telegráfica Energia e Outras em face 

de Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, atual denominação 

de UBF Seguros S/A.A p.3551/3552 foi nomeada como perito judicial a 

empresa Real Brasil Consultoria, a qual apresentou proposta de 

honorários de R$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais) 

(p.3566/3576).(...)A pericia deferida é complexa e extensa, sendo 

razoável o valor pleiteado pela empresa para a remuneração do seu 

trabalho.Ademais, a impugnação apresentada pela ré veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 

elaboração do referido estudo.A par disso, homologo os honorários 

periciais em R$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais), que serão 

rateados entre autor e réu (R$ 295.000,00) e ainda poderão ser divididos 

em 05 parcelas iguais e sucessivas de R$59.000,00.Intimem-se as partes 

para que no prazo de 15 dias deposite os honorários periciais arbitrados e 

correspondente a sua quota parte.Após, REQUISITE-SE a empresa de 

pericial nomeada, via e-mail funcional ou telefone, informação sobre o 

inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar o laudo no prazo de 

previsto de 05 meses a contar da data de início dos trabalhos.Desde já, 

autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% 

com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo 

pericial.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 

02/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818304 Nr: 24668-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOMINGOS DA PENHA, EMILIA PAULINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA APARECIDA AGDA DE CAMPOS, 

SERGIO LUIS ALVES MOREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte ré 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 121551 Nr: 9563-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETT PEDROSO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1140050 Nr: 27376-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 127471 Nr: 15078-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 721086 Nr: 16569-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, LCPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.2.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução da carta de citação, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 725576 Nr: 21310-73.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, LCPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES 

- OAB:4888/MT, MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.2.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução da carta de citação, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1160995 Nr: 36344-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 311697 Nr: 18254-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ABREU, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ABREU - 

OAB:5960/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

ação de usucapião proposta por LAURA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA 

para declarar o domínio desta sobre o imóvel urbano – Lote n. 06, da 

Quadra 06, do Loteamento denominado Parque Geórgia, em Cuiabá – MT, 

com área total de 360 metros quadrados, devidamente matriculado sob n. 

6.015, fls. 128, Livro 2-Q, do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT.Considerando que a 

ação de usucapião é regida pelo princípio do interesse e necessidade e 

não do sucumbimento ou causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais (STJ, 4ª Turma, REsp 23.369-PR, rel. 

Min. Athos Gusmão Carneiro, j. em 22.09.1992, DJ 1910.1992, p. 18.248). 

Contudo, sendo esta beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Transitada em julgado e 

satisfeitas as obrigações fiscais, expeça-se o mandado para registro no 

Serviço de Registro de Imóveis competente e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 334939 Nr: 5500-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de fls. 302/304 fora juntada aos autos como da 

parte autora, entretanto a mesma se trata de petição da parte requerida.

Em consequência disso, onde consta "intimar a parte requerida", na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 48 de 488



certidão de fl. 305, deve-se constar "intimar a parte requerente". Sendo 

assim, procedo a sua republicação:

"Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar sobre a petição 

juntada às fls. 302/304, no prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 804762 Nr: 11228-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11228-12.2013.811.0041

Código 804762

Vistos.

Atualize-se a dívida, como requerido à p. 61/63.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1154355 Nr: 33627-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BRAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

- OAB:10408

 Cite-se o requerido no endereço indicado à fl.91, consignando a data de 

audiência de conciliação (334, CPC) para o dia 06/02/2018, às 12h30 – 

Sala 2.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1255925 Nr: 22947-49.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA PROFETA RIBEIRO - 

OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar da Certidão negativa do Oficial 

de Justiça, em 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003093-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GLEDESON DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003093-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente proposta por 

Passadore e Assessoria Empresarial EIRELLI - ME contra José Gledeson 

de Carvalho, todos qualificados nos autos, objetivando a concessão 

liminar da sustação provisória dos efeitos do protesto dos títulos 

elencados na inicial. Relata a autora que foi surpreendida com uma 

notificação de protesto encaminhada pelo Cartório de 4° Oficio de Cuiabá, 

como base em duas cártulas de créditos (n. 000221 no valor de R$ 

20.000,00 – Bradesco; e n. 000224 no valor de R$ 15.000,00 – Bradesco) 

emitidas em favor do réu, e que foram dadas em pagamento ao contrato 

particular de promessa de cessão de direitos creditórios e prestação de 

serviços, entabulado em 14/11/2017 entre as partes. Informa que o réu 

não cumpriu o contrato entabulado, transferindo ao autor os direitos na 

ação de cumprimento de sentença n. 0670068-62.1985.403.6100 (cód. 

6700683), em tramite na Décima Terceira Vara Federal de São Paulo (SP), 

tendo este, diante da inadimplência do réu, sustado os títulos por 

desacordo comercial. Diante disso, a autora requer a concessão da tutela 

de urgência para suspender os efeitos do protesto encaminhado ao 

Cartório de 4° Oficio de Cuiabá, e referente as cártulas n. 000221 no valor 

de R$ 20.000,00 – Bradesco e n. 000224 no valor de R$ 15.000,00 – 

Bradesco, vinculadas ao contrato que não foi integralmente cumprido pelo 

réu. A inicial foi instruída com diversos documentos. É o relatório. Decido. 

Por esta via pretende a autora a concessão da tutela cautelar em caráter 

antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto das 

cártulas vinculadas ao contrato particular de promessa de cessão de 

direitos creditórios e prestação de serviços e que não foi integralmente 

cumprido pelo réu. De acordo com o novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), não existe mais a ação cautelar (autônoma), sendo certo 

que o artigo 305 passou a disciplinar a possibilidade da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, estabelecendo: “Art. 305. A petição 

inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” A possibilidade de concessão liminar da tutela 

cautelar em caráter antecedente está prevista no art. 300, §2º c/c art. 

301, NCPC, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 

301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Nota-se que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência de natureza cautelar são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., 

Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode 

ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. A probabilidade do direito da autora (fumus boni iuris) está 

consubstanciada nos documentos colacionados nos autos. O perigo do 

dano e a urgência do pedido (periculum in mora) se caracterizam pelo fato 

de o protesto restringir o crédito da parte perante o mercado, impedindo 

desenvolvimento normal de suas atividades, causando abalo nas relações 

jurídicas e financeiras. Posto isto e tendo a autora ofertado caução, com 

fundamento no artigo 300, §2º c/c artigo 301 c/c artigo 305 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão dos efeitos do protesto efetivado no 

nome da autora perante Cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT 

sob nº 5021638 e 5021637. Lavre-se o termo de caução do imóvel 

ofertado sob o ID 11729900. Após, oficie-se ao Cartório de 4º Oficio de 

Cuiabá-MT para cumprimento desta decisão, em 05 (cinco) dias. Cite-se a 

parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as 

provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306, CPC/15. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003093-18.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GLEDESON DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003093-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente proposta por 

Passadore e Assessoria Empresarial EIRELLI - ME contra José Gledeson 

de Carvalho, todos qualificados nos autos, objetivando a concessão 

liminar da sustação provisória dos efeitos do protesto dos títulos 

elencados na inicial. Relata a autora que foi surpreendida com uma 

notificação de protesto encaminhada pelo Cartório de 4° Oficio de Cuiabá, 

como base em duas cártulas de créditos (n. 000221 no valor de R$ 

20.000,00 – Bradesco; e n. 000224 no valor de R$ 15.000,00 – Bradesco) 

emitidas em favor do réu, e que foram dadas em pagamento ao contrato 

particular de promessa de cessão de direitos creditórios e prestação de 

serviços, entabulado em 14/11/2017 entre as partes. Informa que o réu 

não cumpriu o contrato entabulado, transferindo ao autor os direitos na 

ação de cumprimento de sentença n. 0670068-62.1985.403.6100 (cód. 

6700683), em tramite na Décima Terceira Vara Federal de São Paulo (SP), 

tendo este, diante da inadimplência do réu, sustado os títulos por 

desacordo comercial. Diante disso, a autora requer a concessão da tutela 

de urgência para suspender os efeitos do protesto encaminhado ao 

Cartório de 4° Oficio de Cuiabá, e referente as cártulas n. 000221 no valor 

de R$ 20.000,00 – Bradesco e n. 000224 no valor de R$ 15.000,00 – 

Bradesco, vinculadas ao contrato que não foi integralmente cumprido pelo 

réu. A inicial foi instruída com diversos documentos. É o relatório. Decido. 

Por esta via pretende a autora a concessão da tutela cautelar em caráter 

antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto das 

cártulas vinculadas ao contrato particular de promessa de cessão de 

direitos creditórios e prestação de serviços e que não foi integralmente 

cumprido pelo réu. De acordo com o novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), não existe mais a ação cautelar (autônoma), sendo certo 

que o artigo 305 passou a disciplinar a possibilidade da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, estabelecendo: “Art. 305. A petição 

inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” A possibilidade de concessão liminar da tutela 

cautelar em caráter antecedente está prevista no art. 300, §2º c/c art. 

301, NCPC, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 

301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Nota-se que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência de natureza cautelar são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., 

Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode 

ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. A probabilidade do direito da autora (fumus boni iuris) está 

consubstanciada nos documentos colacionados nos autos. O perigo do 

dano e a urgência do pedido (periculum in mora) se caracterizam pelo fato 

de o protesto restringir o crédito da parte perante o mercado, impedindo 

desenvolvimento normal de suas atividades, causando abalo nas relações 

jurídicas e financeiras. Posto isto e tendo a autora ofertado caução, com 

fundamento no artigo 300, §2º c/c artigo 301 c/c artigo 305 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão dos efeitos do protesto efetivado no 

nome da autora perante Cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT 

sob nº 5021638 e 5021637. Lavre-se o termo de caução do imóvel 

ofertado sob o ID 11729900. Após, oficie-se ao Cartório de 4º Oficio de 

Cuiabá-MT para cumprimento desta decisão, em 05 (cinco) dias. Cite-se a 

parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as 

provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306, CPC/15. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003425-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003425-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA RÉU: AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação de danos 

morais e pedido de liminar proposta por Roberto Renato Pinheiro da Silva 

em desfavor de Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S/A, 

aduzindo, em síntese, que em janeiro deste ano foi surpreendido com uma 

ligação de seu gerente de contas do banco, informando que seu cadastro 

junto ao banco foi afetado em razão de uma restrição lançada pela ré. 

Narra que ao retirar extrato junto ao Serasa, confirmou a informação e 

tomou conhecimento acerca de uma negativação no valor de R$ 

97.521,60, com vencimento em 01/01/2018, lançada pela ré. No entanto, 

afirma que não possui qualquer relação com a empresa ré, tampouco a 

pendência de financiamento em valor expressivo. Assevera que não é e 

nunca foi cliente da instituição financeira ré e que talvez tenha sido vítima 

de algum golpe, tendo em vista que foi assaltado em 19/10/2017 quando 

teve todos os seus documentos pessoais roubados. Requer o deferimento 

da tutela de urgência para que seja oficiado ao Serasa e/ou determinar à 

ré que exclua o seu nome de todo e qualquer cadastro de inadimplentes 

no que diz respeito ao suposto débito de R$ 97.521,60, no prazo não 

superior a cinco dias, sob pena de multa diária. A inicial veio instruída com 

documentos pessoais, boletim de ocorrência, extrato do Serasa, certidões 

negativas. É o relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é regulada 

pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 
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os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor juntou 

documentos que comprovam que seus documentos foram roubados e, 

ainda, a existência única da inscrição, ora questionado, ocorrido depois de 

ter sido vítima de assalto. O perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação impede o autor de realizar negócios a prazo, realizar compras 

à crédito e tomar empréstimos bancários. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a exclusão do 

nome do autor do SPC/SERASA referente ao contrato aqui discutido. 

OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que suspenda a inscrição inserida pela 

ré AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, referente 

ao contrato aqui discutido. Com advento do CPC/2015 ficou determinado 

pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão ser 

realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício 

n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 07 de maio de 2018, (07/05/2018) às 

11:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

20 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003437-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES MARTINS DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1003437-96.2018.811.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de reintegração de posse ajuizada em nome da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso – 

FECOMÉRCIO/MT, representada por Hermes Martins da Cunha em 

desfavor de João Flávio Barbosa Salles, José Wenceslau de Souza 

Júnior, Hamilton Domingos Teixeira, Manoel Procópio da Silva Filho e Junior 

Cesar Vidotti, todos qualificados. Ao argumento de que a Assembleia 

Geral Extraordinária de 14 de fevereiro de 2018 se realizou de forma 

ilegal, a autora requer o deferimento da “expedição de mandado liminar, 

sem a oitiva de réu, nos termos do art. 562 do NCPC, para determinar que 

a FECOMÉRCIO/MT, ora requerente, na pessoa de seu atual e legítimo 

presidente, Sr. Hermes Martins da Cunha, seja imediatamente reintegrada 

na posse do imóvel localizado na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº. 3501, Centro Político e Administrativo, em Cuiabá – MT” (ID 

11776740 – p. 26). Referida Assembleia foi convocada pelo 

vice-presidente da FECOMÉRCIO/MT e resultou no afastamento preventivo 

do Presidente Hermes Martins da Cunha e do Tesoureiro Paulo Sergio 

Ribeiro, pelo prazo de 180 dias. O réu João Flavio Barbosa Salles 

compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação 

acompanhada de documentos (ID’s 11815084 a 11815107). É o sucinto 

relatório. Decido. Da detida análise dos autos, constata-se que embora a 

autora requeira a reintegração de posse no imóvel localizado na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 3501, Centro Político e Administrativo, 

em Cuiabá – MT, sob o fundamento de esbulho praticado em conluio pelos 

réus, a causa de pedir esbarra, a meu ver, na irregularidade ou não da 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2018, 

cujo resultado ensejou no afastamento do Presidente Hermes Martins da 

Cunha e do Tesoureiro Paulo Sergio Ribeiro. Todavia, em que pesem estas 

considerações, o fato é que a competência para processar e julgar 

pedidos de reintegração de posse é da 2ª Vara Cível de Cuiabá, 

Especializada em Direito Agrário, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 

006/2014/TP, in verbis: “Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito 

Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” Posto isto, com fundamento no artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil c/c Resolução n. 006/2014/TP, declaro a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar esta causa, 

declinando-a para a Vara Especializada em Direito Agrário desta Comarca. 

Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 
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laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009179-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 20 de fevereiro de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1009179-39.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: RODRIGO BRANDÃO CORREA - MT0016113A-O OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022545-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que este juízo designou audiência de 

conciliação para o dia 28/01/2018, conforme decisão de ID 9976997, 

todavia, não consta dos autos o termo de realização do mencionado ato. 

Em assim sendo, remetam-se os autos a Central de Conciliação para que 

seja juntado nos autos o supracitado documento. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918578 Nr: 42482-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VENANCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 775995 Nr: 29278-23.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:11375, MARIELLY DIVINA ESPÍRITO SANTO - 

OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesiva, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 7158-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO ANICETTO BIOLCHI, 

VERA LUCIA DELLA VALLE BIOLCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA PERIN - OAB:OAB/19637, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 402556 Nr: 34595-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA-ME, 

JOSÉ MARCOS DE ANDRADE, MARIA DAS GRAÇAS GALAVOTTI BOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo legal se 

manifestar acerca do BacenJud negativo e requerer o que lhe é de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914267 Nr: 39679-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA CARDOSO SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RAMOS 

GONCALVES - OAB:28428, LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA 

MACHADO - OAB:28.512/DF, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432/DF

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da presente Ação ajuizada por Maria Eduarda Cardoso Santos Costa em 

face Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil, para: 01) Determinar que a 

Requerida proceda a transferência do veículo Citroen C3 GLX 1.4 Flex, 

modelo 2006, fabricação 2006, Placa KAI-0856, cor prata, Renavam 

00886844045, Chassi 935FCKFV86B517064, para seu nome ou de 

terceiros, confirmando a liminar concedida em fls. 278/279; e, 02) Rejeitar 

o pedido de indenização por danos morais.Com base no artigo 86 do 
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Código de Processo Civil, condeno a requerida ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. De outro 

norte, deixo de condenar a Requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, em razão da assistência judiciária gratuita.Nos 

termos do artigo 85, §2º e artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizados, que serão 

reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles. 

Consigne-se que a cobrança em face da Requerente ficará suspensa, por 

inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo dilploma processual 

citado.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095549 Nr: 8649-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVALLE AGUSTINHO FILHO - 

OAB:128.125

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação ajuizada por Luana Amorim da Silva em face de L. A. M. Folini 

Cobranças - ME para: 01) Tornar definitiva a tutela antecipada deferida em 

fls. 29/30; 02) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos pela 

Requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC 

desde a prolação da presente; 03) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente 

decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 121933 Nr: 9868-91.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILUCE RAMOS DE MOREIRA CARUJO, 

ANTÔNIA DELFINA SANTANA, ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Certifico que o despacho de fls. 350 não foi publicado no DJE, razão que 

procedo sua publicação nesta data, conforme a seguir:

Vistos.

Observa-se que a sentença foi publicada no dia 29/09201 (DJE n. 9868) e 

que os requeridos, por possuírem patronos distintos possuem prazo em 

dobro (art. 229, do CPC), cujo prazo final para interposição de recurso se 

daria na data de 17/11/2017.

Todavia, verifica-se junto ao sistema Apolo que o processo saiu em carga 

para o advogado Geni Orzechowski na data de 11/11/2016, tendo sido 

devolvido ao Cartório apenas em 22/11/2016, caracterizando o prejuízo à 

defesa.

Em razão disso, defiro a restituição de prazo equivalente a 4 (quatro) dias, 

conforme requerido em fls. 241/242, cujo prazo se inicia da publicação da 

presente.

Por consequência, postergo a apreciação do petitório de fls. 239/240.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de julho de 2017

Tatiane Colombo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 209431 Nr: 20089-65.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA FAVA FARTO PRADO - 

OAB:6625-MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILA BIANCARDINI DO PRADO 

AMARAL - OAB:2540/MT

 Vistos etc.

Condomínio do Edifício Rio Negro promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Adalberto Pereira do Amaral, ambos 

qualificados e representados nos autos.

O Exequente comparece aos autos, às fls. 329/338, noticiando o 

cumprimento da integral da obrigação pelo Executado e requerendo a 

extinção do feito e baixa da penhora efetivada no imóvel registrado sob a 

matrícula n. 65045 junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta 

Comarca.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois o Executado 

satisfez na integralidade a obrigação.

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Custas processuais pelo Executado.

Defiro a expedição de ofício ao Cartório competente para baixa da 

penhora efetivada nos autos, conforme requerido em fl. 329.

Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 842348 Nr: 46432-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMIR GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLSKWAGWM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, LOESTE RODRIGO MARÇAL SIQUEIRA - 

OAB:17.194-MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871723 Nr: 10854-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLIA ORTELHADO MARTINS, RITA CHRISTINA 

MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na presente Ação ajuizada por Délia Ortelhado Martins em face Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, para: 01) 

Determinar que a Requerida forneça toda a assistência médica 

necessária, junto ao Hospital São Matheus, em especial o tratamento 

denominado “Kit Cifoplastia”, bem como, todoas as demais despesas com 
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o mesmo, tornando definitiva a tutela deferida às fls. 59/61; 02) Condenar 

a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros legais 

(1% ao mês) desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

a partir da publicação da presente; e, 03) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1044301 Nr: 43596-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NONALVA FERREIRA DE SOUZA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

N. ASSUNÇÃO - OAB:17547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerente celebrou acordo com a Requerida Empresa 

Folha da Manhã S.A. (fls. 124/125), visando “encerrar a presente lide” – 

sic fl. 124.

Todavia, a sentença homologatória (fl. 150) determinou o prosseguimento 

do presente feito em relação ao Banco do Brasil S.A.

Em assim sendo, determino que o Requerente esclareça, no prazo de 05 

(cinco) dias, se possui interesse no prosseguimento do feito em relação 

ao Banco do Brasil, salientando que o silêncio presumir-se-á concordância 

com a extinção do processo face o acordo anteriormente homologado.

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067252 Nr: 54178-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR FERNANDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A, NATURA 

COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da Ação 

de Indenização por Danos Morais ajuizada por Mauro Cesar Fernandes 

Correa em face de Boa Vista Serviços S/A e Natura Cosméticos 

S/A.Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita deferida ao 

Requerente.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1087554 Nr: 4978-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GAUDÊNCIO MADALÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Jacira Gaudêncio Madalão da Silva em face de Banco 

Votorantim S/A para: 1) Declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial, confirmando a tutela deferida; 2) Condenar o Requerido a 

restituir, na forma simples, a Requerente o valor de R$ 497,60 

(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), cujo montante 

deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC desde o efetivo pagamento; 3) Condenar o Requerido 

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por 

danos morais sofridos pela Autora, com incidência de correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir do arbitramento e os juros de mora a 

partir do evento danoso (descontos em folha); e, 4) Condenar o 

requeridoao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095995 Nr: 8838-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A., ATIVOS S.A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA - OAB:15.080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/SC 8927, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas.As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, 

§4º, do Código de Processo Civil, e informar suas as testemunhas da 

solenidade, nos termos do artigo 455 do mesmo Código.Cumpra-se. 

Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009600 Nr: 27395-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSF, MAYARA REGIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da inicial 

da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por A. L. S. 

F., representada por Mayara Regiane da Silva, em face de VRG Linhas 

Aéreas S/A.Sem custas, em razão da assistência judiciária gratuita 

deferida à Requerente.Condeno a Requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita).Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106406 Nr: 13128-25.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAV GUSTAV SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028693 Nr: 36149-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 240050 Nr: 8746-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA., GRANCARGO TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMA TAQUES - OAB:6.366, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 389884 Nr: 25229-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRAS -USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias retira ro Termo de Penhora e providenciar o registro junto ao cartório 

pertinente, comprovando nos autos posteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27539 Nr: 5604-41.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, 

VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INESSA OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:6483/MT, Paulo Cézar Zamar Taques - OAB:4659/

4659/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias retira ro Termo de Penhora e providenciar o registro junto ao cartório 

pertinente, comprovando nos autos posteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 946697 Nr: 58450-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - 

OAB:8342/MT

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

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória expedida, ou retirá-la e 

proceder sua distribuição na Comarca deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante da distribuição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 746497 Nr: 43708-14.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR GAMARRA CASAFRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução das correspondência.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 843716 Nr: 47608-34.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SANTANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC DOS SANTOS E CIA LTDA -ME (SANTOS 

AUTOMÓVEIS ), GERDSON CRUZ DOS SANTOS, HELBIO MARCIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO JR. - 

OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 374955 Nr: 11204-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ERCY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade de fls. 

97/108 para determinar o regular processamento da presente Ação de 

Execução.Deixo de condenar a Executada/Excipiente ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente.Intime-se 

o Exequente/Excepto para promover o andamento do feito, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002900-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO WALDIR DA SILVA (AUTOR)

DIANARUZE MOTTA MENEZES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN FIGUEIREDO PADILHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002900-03.2018.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO WALDIR DA SILVA, DIANARUZE MOTTA MENEZES E 

SILVA RÉU: RENAN FIGUEIREDO PADILHA Vistos etc. Sebastião Waldir da 

Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva ajuizaram a presente Ação 

Declaratória c/c Reivindicatória e tutela de urgência para imissão na posse 

em face de Renan Figueiredo Padilha, todos qualificados na inicial. Os 

Requerentes objetivam, em sede de tutela de urgência, a imissão na posse 

do imóvel situado na Avenida José Rodrigues do Prado, n. 260, 

apartamento n. 1201 do Edifício Residencial Rossi Ópera Prima, nesta 

Capital. A inicial veio acompanhada de vasta documentação. O Requerido 

comparece espontaneamente aos autos (id n. 11741260), noticiando a 

existência da Ação Anulatória de Ato Judicial, distribuída sob o n. 

1003101-92.2018.8.11.0041 junto ao Juízo da 5ª Vara Especializada em 

Família e Sucessões desta Comarca. Relatado o necessário. Decido. 

Observa-se junto ao sistema PJE que a Ação Anulatória de Ato Judicial (n. 

1003101-92.2018.8.11.0041), em trâmite junto ao Juízo da 5ª Vara 

Especializada em Família e Sucessões desta Capital, possui pedido liminar 

para manutenção na posse do Requerente Renan Figueiredo Padilha, ora 

Requerido, no imóvel localizado na Avenida José Rodrigues do Prado, n. 

260, apartamento n. 1201 do Edifício Residencial Rossi Ópera Prima, nesta 

Capital, que também é objeto da presente lide. Aliás, na presente ação, o 

pedido liminar se refere à imissão dos Requerentes, Requeridos na ação 

anulatória, na posse do referido imóvel. Assim, está em evidência a 

existência de conexão existente entre esta Demanda e a ação acima 

citada, haja vista a identidade existente entre as partes e as questões 

debatidas e, ainda, a possibilidade de pronunciamentos conflitantes, que 

configura verdadeira prejudicial. Desta forma, necessário se faz a reunião 

dos processos em obediência ao que dita o artigo 55, e em especial seu 

§3º, do Código de Processo Civil, que transcrevo: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. (...) §3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os 

processos que possam gerar riscos de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles. Importante salientar que aquele Juízo detém competência absoluta 

para apreciar a Ação Anulatória de Ato Judicial, em razão da matéria, 

razão pela qual atrai a competência da presente lide. Diante do exposto, 

DECLARO este Juízo absolutamente incompetente para apreciar e julgar a 

presente Ação e DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Juízo da 

5ª Vara Especializada em Família e Sucessões desta Comarca, onde 

tramita a ação de n. 1003101-92.2018.8.11.0041, para reunião das 

demandas. Determino as baixas necessárias junto à distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019490-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560/O 

(ADVOGADO)

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON OAB - MT19657/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

wish (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, é necessário ressaltar a existência de matérias 

discutidas no presente feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais 

ajuizados perante o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, a análise 

deve ser individualizada. Dito isso, no caso em exame, está pendente de 

julgamento junto a Corte Superior supracitada o Recurso Especial nº. 

1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos cadastrados 

como Tema 971), o qual se discute a seguinte tese: “Definir acerca da 

possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora 

(fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

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

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

ou de promessa de compra e venda.” Ademais, ressalto ainda a existência 

do Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e Recurso Especial nº 

1.635.428/SC, também interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça e 

pendentes de análise, o qual discute a seguinte tese controvertida: “Definir 

acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda.” Insta salientar ainda que as 

matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de recurso 

repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, 

o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os 

processos pendentes em todo o país que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação. Ante o exposto, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.614.721/DF, nº. 

1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003208-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11755740 designo o 

dia 26 de abril de 2018, às 12:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARCELO ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINI BARROS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038638-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

GERALDO SARAGIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038802-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDONES CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748426 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 10:45, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038054-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748575 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 11:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038063-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748593 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 11:15, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038081-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748602 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 11:30, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038114-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748623 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 11:45, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038129-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF LUIZ DE MELO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 11748650 designo o 

dia 27 de abril de 2018, às 12:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

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

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 823642 Nr: 29731-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR 

LTDA, PRAIAMAR INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE 

AVELAR - OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103354 Nr: 11870-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE CANETE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Código – 1103354.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 196 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 164/169 e 189/195 para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 168 e 195 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 196.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 289814 Nr: 10356-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL BARROS MACIEL, ESPOLIO DE PEDRO D 

ABADIA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUIS BESOVICI - OAB:6814 B / MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT, RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Código do Processo nº 289814

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença o exequente 

discorda do valor depositado pela executada para pagar a condenação, 

alegando que não foram os honorários sucumbenciais atualizados na 

forma fixada na sentença, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso depositado e o prosseguimento do feito pelo saldo 

remanescente, apresenta a planilha de cálculo remanescente.

A parte executada deixou de apresentar nos autos o cálculo da 

condenação, quando juntou a guia de depósito.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 285/286, expeça-se alvará em seu favor para levantamento da 

quantia incontroversa depositada pelo executado nos autos (fls. 280/281), 

com os rendimentos do período, na conta indicada no feito.

 A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído 

nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o 

pagamento do saldo remanescente da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de execução forçada, ressaltando, que sobre o valor 

remanescente deverá incidir a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), estipulados pelo § 1º do artigo 523, 

do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação dia a exequente em 

cinco dias, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760165 Nr: 12505-97.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI CERETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente. Dito Isto, segue a 

referida decisão:(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pelo Autor OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE para fim 

de CONDENAR o Requerido GILNEI CERETTA ao pagamento de 

R$74.313,48 (setenta e quatro mil, trezentos e treze reais com quarenta e 

oito centavos) atualizado e corrigido nos moldes pactuados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851605 Nr: 54534-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

243/271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086895 Nr: 4672-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARTINS SOARES DE AGUIAR, 

EDINEIA SOUZA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta aos sistemas Apolo e PJE, não se verificou até 

a presente data, a interposição de embargos do devedor. Isto posto, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 217979 Nr: 26708-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 
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PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE CUIABÁ 

LTDA, MARCO ANTONIO PARISOTO DE MENDONÇA, SANDRA MARIA 

HASSE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:208385/SP, KATERI DEALTINA FELSKI DOS ANJOS - OAB:7.640 - 

MT

 Execução por Quantia Certa n. 2005/211 (Código 217979)

Exequente: UNICRED MT – Cooperativa de Crédito Mútuo dos

 Médicos Profissionais da Saúde de Mato grosso Ltda.

Executados: Sandra Maria Hasse Mendonça, Marco Antonio Parisoto

 de Mendonça e Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá

 Ltda.

Considerando que a penhora de fls. 83 foi desconstituída por força da 

sen tença  p ro fe r ida  nos  Embargos  de  Terce i ros  n . 

26048-70.2012.811.0041 (Código 772923), intime-se a Exequente para 

indicar bens dos Executados passíveis de penhora.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760165 Nr: 12505-97.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI CERETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo Autor OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE para fim de 

CONDENAR o Requerido GILNEI CERETTA ao pagamento de R$74.313,48 

(setenta e quatro mil, trezentos e treze reais com quarenta e oito 

centavos) atualizado e corrigido nos moldes pactuados pelas partes. 

CONDENO, por fim, os Requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Novo Código de Processo 

Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

09 de fevereiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048715 Nr: 45822-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASON EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA MASCARENHAS 

FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO PIRES RAMOS NETO - 

OAB:OAB/MG 150.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 .ANTE AO EXPOSTO, na forma da fundamentação supra REJEITO a 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.Determino a suspensão do andamento 

processual tão somente com relação a empresa Executada ESCAVASUL 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, pelo prazo de 180 dias a partir de 

11/12/2017, nos termos do artigo 6º, da Lei n. 11.101/2005. Intime-se a 

parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito com relação aos avalistas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784742 Nr: 38561-70.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais firmulados pela 

Autora ALTA – ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 

AMÉRICAS para fim de CONDENAR solidariamente os Requeridos RIMAR 

COMERCIO DE ROUPAS CALÇADOS PERFUMARIA E ACESSÓRIOS 

LTDA-ME e CARLOS EDUARDO RIBEIRO ao pagamento do valor de 

R$20.810,71 (vinte mil, oitocentos e dez reais com setenta e um 

centavos), corrigidos na forma estabelecida no contrato de 

fls.25/31.CONDENO a parte Ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Novo 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

19 de fevereiro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466440 Nr: 33631-77.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. DA C., CLEUNICE PIERETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls.350. no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335359 Nr: 5794-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOS - MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls.105. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095596 Nr: 8670-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE WOICHECOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 
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despacho/intimação de fls. 66. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 430186 Nr: 11061-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, PABLO JOSE MELATTI, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.597/MT, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133820 Nr: 24545-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434411 Nr: 13450-55.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214746 Nr: 23591-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE 

LIMA-ME, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Código do Processo nº 924295

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos, foi mantida na corte superior, 

conforme o teor do acórdão de folhas 152/158.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 159), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução c/c honorários sucumbenciais formulado às folhas 

163/164.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários , na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Verifica-se no caso, que o pedido deixou de constar informações 

necessárias estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, como, CNPJ da 

parte executada, assim, intime-me o patrono requerente, para no prazo de 

cinco dias, trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, incisos I CPC, para o caso de prosseguimento 

do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318436 Nr: 21112-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO MATEUS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Código do Processo nº 318436

Vistos,

Tratando-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, 

determino que se procedam no sistema Apolo as retificações necessárias.

Para os autos vieram a concordância expressa do exequente quanto ao 

pedido de parcelamento da condenação formulado pelo executado, 

conforme manifestação de folhas 779/780.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 313, II, do CPC, 

mantenha-se o processo suspenso até o cumprimento do parcelamento da 

condenação.

Intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, anexar nos 

autos, a planilha detalhada com datas e os valores que deverão ser 

depositados pelo executado para o pagamentos do parcelamento.

Autorizo a expedição de alvará em favor do exequente, para levantamento 

do valor depositado nos autos, bem como, deixo autorizado o 

levantamento pelo exequente, por alvará, dos valores que serão 

mensalmente depositados pelo executado, na conta indicada no feito.

Ressaltando que cumpre ao exequente no fim do prazo do parcelamento, 

manifestar-se nos autos, para fins de extinção ou prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo do parcelamento, diga o exequente e, voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Fevereiro de 2018

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371691 Nr: 8319-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO PAES DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Código do Processo nº 371691

Vistos,

 Neste processo em fase Execução de Sentença a parte Exequente 

discorda dos valores depositados pela parte executada, alegando não são 

suficientes para pagar o débito exequendo, requer o levantamento do 

valor incontroverso depositado nos autos, e o prosseguimento do feito 

pelo saldo remanescente.

Isto posto, determino a expedição de alvará em favor da parte exequente 

para levantamento dos valores depositado as folhas 434/435, por serem 

incontroversos, com os rendimentos do período, na conta indicada pelo 

exequente.

 A seguir, determino o encaminhamento dos autos a Contadoria Judicial, 

para elaboração do cálculo da condenação a fim de averiguar o valor 

exato do saldo remanescente.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109015 Nr: 14257-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO DA SILVA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 176306 Nr: 35317-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKE JUNIOR DOS SANTOS, NILO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 

MATERNIDADE DE CUIABA - HOSPITAL INOVERSITARIO, JOÃO BATISTA 

CORREA BORGES, ESPÓLIO DE ALINOR OLIMPIO DA SILVA, GEORGE 

HENRY ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948/MT, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 Código do Processo nº 176306

Vistos,

Trata-se de processo em fase de execução de sentença onde as partes 

se conciliaram em relação a condenação, sendo homologado 02 acordo 

nos autos (fls. 1.244 e 1.263), restando pendente nos autos a 

condenação em relação aos honorários advocatícios fixados as folhas 

587, que não consta da avença formalizada entre as partes, nos autos.

Dessa forma não havendo, comprovação do pagamento dos honorários 

advocatícios nos autos, defiro o prosseguimento do feito, para execução 

dos honorários sucumbenciais conforme pedido formulado às folhas 

1.247/1.250.

 Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se os requeridos/devedores, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento da condenação dos 

honorários sucumbenciais, na forma estabelecida nos artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Verifica-se no caso, que o pedido deixou de constar informações 

necessárias estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, como, CNPJ e o 

CPF das partes executadas, e indicação de bens a penhora, assim, 

intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco dias, trazer para 

os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, 

incisos I CPC, para o caso de prosseguimento do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214737 Nr: 23635-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA-ME, 

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA, SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR - ACEL, TELEMAT 

CELULAR - TCO, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:10947/MT, MARIA 

JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - OAB:2671/MT, SEBASTIÃO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Código do Processo nº 214737

Vistos,

Nesta ação, a parte executada não foi localizada no endereço indicado 

nos autos, tendo a parte exequente requerido ao Juízo que diligencie em 

busca do endereço da parte executada ou a citação da executada por 

edital.

A legislação processual dispõe que é ônus do exeqüente a promoção da 

localização do devedor não devendo tal encargo ser transferido ao Poder 

Judiciário, salvo inequívoca demonstração da exaustão de diligências com 

tal finalidade, pois, os sistemas eletrônicos colocados à disposição dos 

Juízes de Primeira Instância a fim de conferir celeridade na prestação 

jurisdicional, deverão ser usados quando o autor tiver demonstrado que já 

esgotou os meios disponíveis para tentar localizar a parte adversa.

No caso, não há comprovação nos autos das diligências empreendidas 

pelo exeqüente objetivando localizar a executada, requisito exigido pelo 

inciso II, do artigo 256 do Código de Processo Civil, razão pela qual, 

indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 566/567.

Ressaltando que em caso de pedido de busca eletrônica, cabe ao 

exequente informar no pedido o nome da parte a ser localizada, bem 

como, o numero do CPF.

Ante ao exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 485, § 1º do CPC, 

intime-se a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a 

falha existente nos autos, informando o endereço da parte executada, 

visando o normal andamento do processo, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269836 Nr: 2023-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA MARIA SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROCHA SILVA - 

OAB:1564, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 Código do Processo nº 269836

Vistos,
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 Trata-se de processo em fase de execução de sentença onde a parte 

exequente discorda dos cálculos apresentados pela executada e 

apresenta nos autos uma contraproposta de pagamento da condenação 

(folhas 417/418), requerendo ao final a intimação da executada para 

indicar bens a penhora, em caso de não aceitação da contraposta de 

pagamento.

Intimada a se manifestar, a executada alega não possuir condições de 

liquidar a contraproposta apresentada pelo exequente conforme 

manifestação de folhas 420.

Dessa forma, acolhendo o pedido formulado pelo exequente as folhas 

418, intime-se a parte executada, por seu procurador constituído nos 

autos, vis DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens 

sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados para avaliação, 

atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no 

CPC.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências o executado será 

apenado com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

débito exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na 

própria execução, conforme preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, 

do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 368080 Nr: 5878-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELY MORENO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STM-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Código do Processo nº 924295

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos, foi mantida na corte superior, 

conforme o teor do acórdão de folhas 152/158.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 159), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução c/c honorários sucumbenciais formulado às folhas 

163/164.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários , na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Verifica-se no caso, que o pedido deixou de constar informações 

necessárias estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, como, CNPJ da 

parte executada, assim, intime-me o patrono requerente, para no prazo de 

cinco dias, trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, incisos I CPC, para o caso de prosseguimento 

do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779975 Nr: 33483-95.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Código do Processo nº 779975

 Vistos,

 A Perita nomeada nestes autos (fls. 914), deixou de aceitar o encargo 

que lhe foi confiado, conforme o pedido de dispensa relatado na certidão 

lavrada as folhas 946.

Dessa forma, destituo do encargo de perita a Srª Rosana Miranda 

Pedrosa, cientifique-a da presente decisão.

 Nomeio como Perita Judicial neste caso, a Srª Inês Vieira Serpa, Arquiteta 

e Urbanista, CAU nº A7856-9, podendo ser encontrada, na Rua das 

Cerejeiras nº 08, Quadra 08 – Residencial Noise Curvo – Várzea Grande, 

Ce p  7 8 . 1 1 7 - 3 7 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  9 2 0 6 1 - 1 8 3 2 ,  E - m a i l : 

ines.serpa@hotmail.com, para realização da perícia técnica determinada 

nos autos pelo valor fixado na decisão de folhas 944, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se a Perita acima nomeada, encaminhando cópia do pedido inicial e 

dos quesitos formulados pelas partes, para no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição da profissional nomeada (artigo 465, § 

1º do CPC), sob pena de preclusão.

Aceitando a perita o encargo, cumpra-se na integra a decisão de folhas 

914. Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886141 Nr: 20626-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Código do Processo nº 886141

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos, foi mantida na corte superior, 

conforme o teor do acórdão de folhas 152/158.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 159), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução c/c honorários sucumbenciais formulado às folhas 

163/164.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários , na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.
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Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 924295 Nr: 46012-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - OAB:16.449-MT, 

Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio jose vital - 

OAB:95197, MARCUS VINICIUS PIETRA CARDOSO - OAB:134256

 Código do Processo nº 924295

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos, foi mantida na corte superior, 

conforme o teor do acórdão de folhas 152/158.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 159), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução c/c honorários sucumbenciais formulado às folhas 

163/164.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários , na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Verifica-se no caso, que o pedido deixou de constar informações 

necessárias estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, como, CNPJ da 

parte executada, assim, intime-me o patrono requerente, para no prazo de 

cinco dias, trazer para os autos as informações complementares 

estipuladas pelo artigo 524, incisos I CPC, para o caso de prosseguimento 

do feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115914 Nr: 16989-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO CAPITAL PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 Intimação do advogado NELSON JOSÉ GASPARELO, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 409614 Nr: 958-31.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA C. A. LEICHWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - PORTO ALEGRE SOCIEDADE 

COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329- A, RODRIGO DE MARCHI CALAZANS - 

OAB:OAB/RS 75.637

 Código do Processo nº 409614

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de Depósito para 

pagamento da condenação (fls. 455/467).

 Em manifestação a requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos, e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Dos autos verifica-se que executada deixou de apresentar nos autos o 

cálculo da condenação com os parâmetros definidos na sentença, quando 

trouxe o comprovante de depósito para pagamento da condenação.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada nos autos, as folhas 467, com os rendimentos do período, na 

conta a ser indicada no feito.

 Intime-se a parte devedora/requerida na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

remanescente da condenação, consignando que não havendo pagamento 

no prazo acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, conforme estipula o § 1º do artigo 523, do CPC.

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 957070 Nr: 3590-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EVALDO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória código. 957070

VISTOS,

Ante o teor da certidão de fl. 30, desentranhe-se o mandado para integral 

cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que a citação por hora 

certa é ato que independe de deferimento pelo Magistrado, seja por 

expressa disposição legal (parágrafo único do art.252 do CPC), como 

também pela orientação disposta no artigo 661 da CNGC.

Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto à prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Às providências.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071683 Nr: 56159-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROSA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETA - 

OAB:10.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1071683

VISTOS,
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Ante o teor da certidão de fl. 09, devolvo os autos ao cartório para 

impulsionamento por ato ordinatório, conforme dispõe o paragrafo primeiro 

do artigo 1.213 da CNGC:

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do interessado, 

certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120996 Nr: 19240-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENI ANORATO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA TUMELERO 

BADIA - OAB:33842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1120996

VISTOS,

O prazo do pedido de suspensão formulado às fls.14 há muito já decorreu 

e até o momento não houve manifestação da parte interessada, estando 

os autos paralisado há quase 01 (um) ano.

Certifique-se e devolvam-se os autos à comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131611 Nr: 23689-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, ENELSOM 

ALEXANDRO NONATO, ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1131611

VISTOS,

Decorrido o prazo sem manifestação do interessado quanto à certidão de 

impulsionamento de fl. 16, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

conforme dispõe o paragrafo primeiro do artigo 1.213 da CNGC/TJMT:

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 

dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1187243 Nr: 245-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória código. 1187243

VISTOS,

A certidão do Oficial de Justiça juntada a fl. 11, NÃO pertence a este 

processo, razão pelo qual, determino o desentranhamento da referida 

certidão, certificando a ocorrência.

 Outrossim, verifico que a certidão relativa a estes autos está lançada no 

sistema Apolo na data de 10/03/2017.

Desta feita, certifique-se quanto a devolução do mandado pelo Sr. Oficial 

de Justiça e em caso negativo, cumpra-se o disposto no artigo 658 da 

CNGC, devendo ainda, ser juntado nos autos uma cópia da certidão 

lançada no sistema.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do interessado, 

certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1199163 Nr: 4353-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMATA PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, JOÃO LUIZ CINTRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória código. 1199163

VISTOS,

Certifique-se quanto a devolução do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

uma vez que somente consta a certidão de cumprimento do ato no sistema 

Apolo (01/08/2017).

Em caso negativo, cumpra-se o disposto no artigo 658 da CNGC, devendo 

ainda, ser juntada aos autos uma cópia da certidão lançada no sistema.

Ante o teor da referida certidão, se necessário, expeça-se novo mandado 

para integral cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que a 

citação por hora certa é ato que independe de deferimento pelo 

Magistrado, seja por expressa disposição legal (parágrafo único do 

art.252 do CPC), como também pela orientação disposta no artigo 661 da 

CNGC

 Atente-se para o que dispõe a CNGC quanto à prática dos atos 

ordinatórios pela Secretaria, evitando-se conclusões desnecessárias.

 Às providências.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1212768 Nr: 9245-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DE ARRUDA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON ISMAEL, AQUILINO MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS DE CAMPOS ABREU - 

OAB:60492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória código. 1212768

VISTOS,

Tendo em vista o teor da certidão NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, 

devolvo os autos ao cartório para impulsionamento por ato ordinatório, 

conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC:

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) 
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dias, manifestação ou providência da parte interessada (manifestação 

sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas 

processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), desde que 

o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do interessado, 

certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem com as 

homenagens deste juízo.

Às providências.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1280553 Nr: 2021-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1280553

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.

Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010623-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LACERDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010623-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO DE 

LACERDA JUNIOR RÉU: CONCEICAO JUNQUEIRA DE PADUA SESTI, 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Vistos em 

Correição. Diante das manifestações trazidas ao feito pelo autor através 

das petições constantes nos Ids. nº 11520120 e 11749648, pontuo que, a 

decisão deste Juízo que prorrogou o mandado da requerida Conceição 

Junqueira para exercer, provisoriamente, o cargo de síndica do 

condomínio “Belluno” se deu com vistas a evitar riscos às atividades 

administrativas essenciais como, por exemplo, o desbloqueio da conta 

bancária – possibilitando o pagamento das despesas condominiais. Outra 

medida diferente desta, em caráter provisório, demandaria em inevitável 

incursão no mérito da causa, dadas as razões que motivaram a 

revogação da liminar que havia deferido o registro da assembleia que o 

autor afirma ter sido eleito síndico, razão pela qual a nomeação provisória 

se impôs necessária. A despeito de entender que o feito vem tendo 

tramitação regular, isso levando em consideração a grande quantidade de 

manifestações das partes sobre deduzidos “fatos novos”, é certo que, 

havendo necessidade de instrução, a discussão acerca da validade da 

eleição do autor para o período de 02 (dois) anos poderia perder o objeto. 

É fato que a nomeação provisória não pode ser “indefinida”, nem poderia 

este Juízo ignorar eventual deliberação da maioria dos condôminos sobre 

a situação gerencial daquele ente. Com efeito, em análise aos argumentos 

trazidos pelo autor nas aludidas petições de que “poderia desistir da 

ação”, mas isso dependeria da “concordância da parte contrária”, 

consigno que o pleito alternativo para autorizar ao cartório o registro de 

atas do condomínio, possibilitando a convocação de nova assembleia para 

todos os fins, encontra óbice na intenção do autor na continuidade da 

demanda. Isso porque, na hipótese de tal autorização, uma nova eleição 

direta – com outro condômino eleito, poderia gerar conflito com posterior 

decisão de mérito da causa, caso esta “valide” a eleição que o autor 

requer, especialmente se isto ocorrer ainda no biênio 2017/2019. Registro 

isso sem qualquer incursão no mérito, mas apenas pela necessidade de 

se evitar outra instabilidade jurídica ao condomínio. Sendo assim, em 

atendimento aos princípios do Código de Processo Civil, visando estimular 

a solução do conflito, determino que o autor seja intimado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dizer se na hipótese de ser deferida a autorização 

para registro de novas atas de assembleias do condomínio, pretende a 

desistência da ação. Com a resposta do autor, ouça-se a parte requerida, 

em igual prazo. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030681-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030681-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A K Vistos em 

Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 
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indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, muito 

embora a Sociedade de Advogados autora alegue hipossuficiência porque 

teve “rendimento mensal reduzido quase 60% (sessenta por cento)”, o 

próprio balancete juntado (Id. nº 10102088 – Pg. 1) evidencia rendimento 

mensal ao longo do último ano apresentado (2016) que varia entre R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais) a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), o 

que dificulta, neste primeiro momento, a concessão da gratuidade. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, 

inclusive dos sócios, como declaração de imposto de renda dos últimos 

dois exercícios, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Atendidas as determinações ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 19 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 

98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026444-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº K Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, muito 

embora a Sociedade de Advogados autora alegue hipossuficiência porque 

teve “rendimento mensal reduzido quase 60% (sessenta por cento)”, a 

própria relação de faturamento juntada evidencia rendimento mensal ao 

longo do último ano apresentado (2016) que varia entre R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Tal 

circunstância induz possuir capacidade de suportar as custas – inclusive 

porque o fez em outros feitos, o que dificulta, neste primeiro momento, a 

concessão da gratuidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 
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Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, inclusive dos sócios, como declaração de 

imposto de renda dos últimos dois exercícios, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 

19 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029892-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº K Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, muito 

embora a Sociedade de Advogados autora alegue hipossuficiência porque 

teve “rendimento mensal reduzido quase 60% (sessenta por cento)”, a 

própria relação de faturamento juntada evidencia rendimento mensal ao 

longo do último ano apresentado (2016) que varia entre R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Tal 

circunstância induz possuir capacidade de suportar as custas – inclusive 

porque o fez em outros feitos, o que dificulta, neste primeiro momento, a 

concessão da gratuidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, inclusive dos sócios, como declaração de 

imposto de renda dos últimos dois exercícios, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 

19 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 
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HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031964-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº K Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os custos 

do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, posto que, muito 

embora a Sociedade de Advogados autora alegue hipossuficiência porque 

teve “rendimento mensal reduzido quase 60% (sessenta por cento)”, a 

própria relação de faturamento juntada evidencia rendimento mensal ao 

longo do último ano apresentado (2016) que varia entre R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Tal 

circunstância induz possuir capacidade de suportar as custas – inclusive 

porque o fez em outros feitos, o que dificulta, neste primeiro momento, a 

concessão da gratuidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, inclusive dos sócios, como declaração de 

imposto de renda dos últimos dois exercícios, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Atendidas as determinações ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. Cuiabá, 

19 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026884-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (RÉU)

DULCINA ALVES DA SILVA (RÉU)

Kelen Comércio de Colchões Ltda ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026884-50.2017.8.11.0041 AUTOR: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. RÉU: KELEN 

COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME, KELEN SEBASTIANA ALVES 

PINHEIRO ANTUNES, DULCINA ALVES DA SILVA K Vistos em Correição. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 
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MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1024560-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN OAB - SP168804 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PETROPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024560-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL PETROPOLIS W Vistos em Correição. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença postulado autonomamente, contrariando a 

disciplina do Código de Processo Civil quanto à forma de execução de 

títulos executivos judiciais (arts. 513 e ss, CPC). Com efeito, sendo 

sincrético o processo, é certo que a fase de cumprimento deve ser 

processada nos próprios autos em que restou proferida a sentença. Por 

oportuno, anoto que não há que se falar em violação à Portaria nº 

554/2016-PRES, relativa à implantação do Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico - PJE nas Varas da Comarca de Cuiabá, posto que não se trata 

de distribuição de novo feito, mas de simples petição de deflagração da 

fase de cumprimento de sentença. Assim sendo, determino a intimação da 

parte exequente para que providencie o protocolo do pedido nos autos em 

que foi originado o título (0013787-73.2012.8.11.0041, código 761328). Em 

seguida, arquive-se o presente feito, dando-se baixa no sistema. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1034067-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA KEIKO SUGITANI KOBAYASI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISSON SEABRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034067-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ELENA KEIKO 

SUGITANI KOBAYASI RÉU: DENISSON SEABRA K Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que trata-se de Ação de Despejo e 

Cobrança de Aluguéis proposta Elena Keiko Sugitani Koba. Diz a autora 

que é genitora e procuradora de Patricia Sugitani Kobayasi, a qual é 

proprietária do imóvel localizado na Rua 01, Quadra 143, lotes 4, 5, 6, e 7, 

do bairro Parque Cuiabá, com área total de 800,00 m², objeto do contrato 

dos alugueis ora cobrados. É a síntese. Do exame da inicial denota-se que 

há ilegitimidade de parte, pois na forma posta na peça, a procuradora 

Elena Keiko Sugitani está pleiteando em nome próprio direito alheio. A 

autora da ação deve ser a legítima proprietária do imóvel (Patricia Sugitani 

Kobayasi), representada pela sua procuradora. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora, através da douta Defensoria Pública para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC) emendar a 

inicial, adequando o polo ativo da ação, fazendo constar como autora a 

proprietária do imóvel – representada por sua procuradora. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025604-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025604-44.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIS FERNANDO 

CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 9509282, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 

de março de 2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000312-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1000312-23.2018.8.11.0041 AUTOR: CONTACT PRIME 

COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP RÉU: Y. TIMOTHEO 

BARANHUK - ME W Vistos em Correição. Verifica-se, na exordial, que a 

parte autora almeja a condenação da parte requerida à título de dano 

material e de dano moral, todavia não indica o valor pretendido. Ocorre que 

o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua acerca da 

necessidade de indicação do valor pretendido na ação indenizatória, 

inclusive à título de dano moral. Ademais, o inciso VI do referido dispositivo 

legal prescreve que, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa 

deve corresponder a soma dos valores de todos eles. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento (ar. 321, CPC), emendar a petição inicial, especificando o 

valor pretendido a título de dano material e moral, com a consequente 

alteração do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 292, incisos 

V e VI, do Código de Processo Civil. Alterado o valor da causa, em igual 

prazo, deverá a parte autora comprovar o recolhimento das custas 

processuais complementares ou justificar a desnecessidade de fazê-lo, 

sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do 

referido Diploma Processual. Atendidas as determinações ou transcorrido 

o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037798-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)
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ANTONIO BENEDITO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABILA VELUSKA DE SOUZA MOURA (EXECUTADO)

LARISSA SUELLEN POLVERINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037798-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ANTONIO BENEDITO 

MOREIRA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: LARISSA SUELLEN 

POLVERINE, NABILA VELUSKA DE SOUZA MOURA W Vistos em 

Correição. CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030762-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DOS REIS (EXECUTADO)

HILDA BERTOLINI DOS REIS (EXECUTADO)

AGROFOR - SERVICOS MECANIZADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

BALAO MAGICO - COMERCIAL DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1030762-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: WEST MAQ - 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EXECUTADO: JAIR DOS 

REIS, HILDA BERTOLINI DOS REIS, BALAO MAGICO - COMERCIAL DE 

COLCHOES LTDA - ME, AGROFOR - SERVICOS MECANIZADOS LTDA - 

ME W Vistos em Correição. CITE-SE a parte executada por carta para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se na carta 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 

do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE a competente 

missiva para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

Processo Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

do valor do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral 

dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028233-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE BUSANELLO (EXECUTADO)

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028233-88.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FLYTOUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EXECUTADO: MVI AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARISE BUSANELLO W Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Execução embasada em suposto título 

executivo extrajudicial. Ocorre que, em análise aos documentos 

acostados à exordial, verifico que o instrumento particular de confissão de 

dívida juntado aos autos (Id. nº 11456146) não foi assinado por duas 

testemunhas, conforme o dispõe o art. 784, inc. III, do Código de Processo 

Civil. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, colacionando aos autos documento reconhecido 

como título executivo extrajudicial ou, ainda, adequando os fundamentos 

jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma de ação de 

cobrança, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 319 c/c 

art. 321 do citado Diploma Processual. Em igual prazo, deverá a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do Código de 

Processo Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025048-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025048-42.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO DA SILVA 

MANCIO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos em 

Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9434354, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de março de 2018, 

às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

05. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 
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apresentação de defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito L

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031891-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031891-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: JANETE GOMES RIVA, JANAINA GREYCE RIVA 

MOREIRA LIMA, JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA, JOSE GERALDO RIVA 

JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA, JESSICA 

GIOVANNA RIVA W Vistos em Correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 

8ª Vara Cível, posto que versa sobre matéria de direito bancário. Assim 

sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035465-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035465-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: GUSMAN 

MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CENTRAL 

TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA CELULAR EIRELI - ME W Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Execução embasada em suposto título 

executivo extrajudicial. Ocorre que, em análise aos documentos 

acostados à exordial, verifico que os documentos juntados aos autos (Id. 

nº 10812585) não constituem títulos executivos conforme o dispõe o art. 

784, inc. III, do Código de Processo Civil, posto que se tratam apenas de 

canhotos de notas fiscais e protocolos de entrega, nos quais sequer está 

identificado qual o representante legal que teria assinado pela empresa 

executada. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos documento 

reconhecido como título executivo extrajudicial ou, ainda, adequando os 

fundamentos jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma 

de ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 319 c/c art. 321 do citado Diploma Processual. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035455-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PAVINATO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035455-10.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, LUIZ ANTONIO 

MIRANDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, CLODOALDO PAVINATO Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível, posto que versa 

sobre matéria de direito bancário. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 910422 Nr: 37301-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EVA MARIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00. (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (12.02.2014), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

15 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136036 Nr: 25587-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT promovida por Antonio 

Rodrigues Filho em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - 

DPVAT, houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

(fl. 102).

O réu, intimado para se manifestar, não se opôs ao pedido de extinção do 

processo. (fl. 104)

 Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 
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honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, anoto que a exigibilidade das obrigações, a menos que o credor 

demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do 

mesmo Código.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 15 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880406 Nr: 17031-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEADA, ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888411 Nr: 22171-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS HIPOLITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, Intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948146 Nr: 59230-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1276024 Nr: 406-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI & CASTOLDI LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, RAMSES VICTOR CASTOLDI, MARLI 

ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

recolheu apenas o valor referente à distribuição da missiva neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 8476 Nr: 6613-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINO FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR DA SILVA - 

OAB:5.358/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6.469/MT, 

JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, LUIZ TERCIO 

OKAMURA DA ALMEIDA - OAB:7.372/MT, MARCELO FELICIO GARCIA 

- OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher as custas da certidão de crédito e 

retirá-la nesta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 111072 Nr: 2015-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemí Alves de Jesus - 

OAB:4264

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

253/254, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 769798 Nr: 22786-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WILBER NORIO OHARA, OAB/MT nº 8.261, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 773833 Nr: 27002-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME, MANOEL MOREIRA DO VALE, HAYDEE 

VICTORETTE DO VALE, MANOEL MOREIRA DO VALE, MANOEL JUNIOR 

VICTORETTE DO VALE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WILBER NORIO OHARA, OAB/MT nº 8.261, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798817 Nr: 5216-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, Intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799790 Nr: 6218-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “ausente” (fls. 

111).

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877505 Nr: 15117-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MARCIA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (17.05.2013), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163853 Nr: 37468-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO SOUSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (12.04.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 337009 Nr: 7852-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH REIS CALÇADOS, VANDERLEY INÁCIO 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 Intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776648 Nr: 29977-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERIS ZAROUR, HEITOR ZAROUR BARUA, JOAO 

JOSE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME, IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ CARDOSO FILHO - 

OAB:10.248 MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). WILBER NORIO OHARA, OAB/MT nº 8.261, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806939 Nr: 13419-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDO LOPES DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(01.01.2013), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 829379 Nr: 35194-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, FABIANA FERNANDEZ - OAB:130.561/SP, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo o autor para no prazo de 05 ( 

cinco) dias, manifestar acerca do acordo extrajudicial, pois na peça 

juntada pelos mesmo diante de fls. 268/271, não consta assinaturas dos 

patronos da parte requerida, por isso intimo a parte autora para 

apresentar as assinaturas para que assim seja homologado o acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946621 Nr: 58400-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao protocolo de fl. 57 junto ao Sistema BACENJUD, verifiquei 

que a ordem de bloqueio restou infrutífera em razão de ter sido efetivada 

em CNPJ não pertencente à matriz da seguradora requerida.

Assim sendo, reencaminhe-se a ordem no CNPJ principal, qual seja, 

61.198.164/0001-60.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946657 Nr: 58424-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERSON DE OLIVEIRA MENEZES BORGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial na qual a parte 

executada efetuou o depósito da obrigação, apresentando, ainda, 

impugnação quanto ao excesso, correspondente a R$ 541,94.

O executado concordou com o excesso alegado.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência de R$ 4.294,37 para a conta do procurador 

da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto, restituindo-se 

a quantia de R$ 541,94 ao executado.

Proceda-se ainda a transferência dos honorários periciais ao médico 

perito.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019583 Nr: 31651-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR JOSE PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 16 de Fevereiro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025261 Nr: 34436-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/MT, JOSÉ INACIO FILHO - OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (10.01.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 

85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

16 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088986 Nr: 5696-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINETE SANTANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156725 Nr: 34584-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA NUNES INERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04/03/2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 
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muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171947 Nr: 40972-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:17.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(13.03.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168980 Nr: 39693-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FONSECA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940540 Nr: 54887-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO BRAZ CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865840 Nr: 6260-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GERALDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, ARIEL AUTOMÓVEIS 

VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - OAB:15.687/MT-A, 

LUIZ RODRIGUES WANBIER - OAB:14.469-A, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13148

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO a 

Dr(ª). SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS , OAB/MT nº 19.280, para 

que devolva estes autos no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, em razão 

da carga rápida para cópia em 15/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940532 Nr: 54881-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025139 Nr: 34362-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JO, ALAIS ORZECHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025144 Nr: 34366-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DOMARADZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 429512 Nr: 10704-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAMILO NEVES DE SOUZA, MARIA 

JOSEFINA VASCONCELOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS & MATOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:19118/O, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT, 

NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO 

AMBRÓSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.237

 8ª Vara Civel

Processo Código nº 429512

Vistos,

A parte requerida vem aos autos requerer a restituição de prazo para 

manifestação sobre o despacho de folhas 456, alegando que não teve 

acesso aos autos.

Do Sistema Apolo verifica-se que o processo esteve em carga, fora da 

Secretaria.

Isto posto, defiro o pedido formulado as folhas 457/459, restabeleço a 

parte requerida, o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar quanto ao 

despacho de folhas 456, cujo prazo passará a fluir a partir da intimação 

desta decisão, sob pela de preclusão.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839333 Nr: 43864-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FRAMZIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou pedido de 

desistência da ação às fls. 122/v.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste acerca 

do pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889142 Nr: 22681-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE MELO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889170 Nr: 22703-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO COSTA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896654 Nr: 27388-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940540 Nr: 54887-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO BRAZ CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código.Proceda-se o levantamento dos honorários periciais não 

realizados, mediante a expedição do competente alvará, em favor da 

Seguradora. Int ime-se a requer ida para in formar dados 

bancários.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010961 Nr: 27980-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URSULINO CONCEIÇÃO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT
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 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068700 Nr: 54847-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878467 Nr: 15785-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, Intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143683 Nr: 29006-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES NASCIMENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 

c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código.Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos.Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003521-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERIDO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003521-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA REQUERIDO: FABIANA KROHLING 

DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA W Vistos em Correição. 

Trata-se de Medida Cautelar de Arresto, requerida em Caráter 

Antecedente por Amaggi Exportação e Importação Ltda em face de 

Fabiana Krohling de Souza e de Alexsandro Giovani de Souza. Sustenta a 

parte autora, que é credora dos réus na obrigação de entrega de 

1.980.000,00 kg (um milhão, novecentos e oitenta mil quilos) de soja em 

grãos, representada pela Cédula de Produto Rural nº 2018-01-058-801, 

emitida com garantia pignoratícia aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 

2015. Aduz que os requeridos definiram como local da entrega a Fazenda 

Três Lagos, localizada no Município de Diamantino/MT, assim como que 

restou estabelecido que a autora efetuaria a retirada do produto no 

referido local a partir de 15.02.2018. Assevera, ainda, que, não obstante 
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os requeridos já estarem colhendo em uma das áreas de lavoura objeto do 

penhor, qual seja, a Fazenda Santo Antônio, não estão realizando a 

entrega do produto à autora, mas sim desviando-o para empresa terceira, 

denominada Cooperativa Agroindustrial C-Vale. Requer, inaudita altera 

pars, a concessão da medida liminar para determinar o arresto e remoção 

da soja objeto da cédula de produto rural, seja nas áreas objetos do 

penhor agrícola, seja nos armazéns gerais do Município de Diamantino/MT, 

onde eventualmente tenham sido depositadas. É o relatório. DECIDO. Como 

é cediço, as tutelas provisórias fundam-se na urgência ou na evidência, 

consoante dispõe o atual art. 294 do Código de Processo Civil, o qual, em 

seu parágrafo único, estabelece que tais providências podem ser 

concedidas de modo cautelar ou antecipado, em caráter antecedente ou 

incidental. O regime geral da tutela de urgência está preconizado no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza antecipada, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Como se vê, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, quais 

sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. E, uma vez presentes os requisitos supra, é 

perfeitamente possível o deferimento da medida de cautelar de arresto, a 

teor do que dispõe o art. 301 do novo Código de Processo Civil, in verbis: 

“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. Portanto, possível os pedidos dos exequentes na presente 

demanda de tutela provisória de urgência, consistente no arresto de soja 

objeto de penhor, com o fito de garantir o cumprimento da obrigação de 

entrega de coisa certa com relação a safra 2017/2018, desde que 

preenchidos os requisitos autorizadores da medida. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

de urgência cautelar comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, consta-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque, a questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido restou demonstrada nos autos, principalmente pela 

robustez dos documentos colacionados, quais sejam, os contratos 

firmados entre as partes (Id. nº 11789359 e 11789361), as certidões de 

registro do penhor (Id. nº 11789362 e 11789364) e os croquis das áreas 

de plantio (Id. nº 11789386). Da mesma forma, no tocante ao segundo 

requisito, a inadimplência na safra passada 2016/2017 e a ausência de 

cumprimento do estabelecido na Cédula de Produto Rural, especificamente 

no que se refere às condições e local de entrega (Id. nº 11789359, pág. 

2), tornam o periculum in mora (o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo) evidente. De fato, os requeridos concordaram em 

disponibilizar o produto para retirada a partir do dia 15 (quinze) do 

corrente mês, nos armazéns da fazenda denominada “Três Lagoas”. 

Porém, consoante declaração acostada no Id. nº 11789365, a requerente 

realizou diligência até o local e constatou que os armazéns da referida 

fazenda não estão mais arrendados para os requeridos, mas sim para 

terceiras pessoas. Ademais, as fotos juntadas através do Id. 11789370 

comprovam que há indícios de que a safra 2017/2018, além de já estar 

sendo colhida, está sendo desviada, havendo, portanto, evidente e 

concreto risco ao direito perseguido nestes autos. Por fim, anota-se que, 

muito embora exista data específica para o vencimento da cédula de 

crédito firmada entre as partes (31.03.2018), restou demonstrado, ao 

menos em cognição sumária, que houve colheita do produto sem entrega 

do mesmo à parte autora, ao arrepio do pactuado no sentido de que os 

primeiros produtos colhidos seriam destinados ao cumprimento do contrato 

(Id. nº 11789359, pág. 7). Tal conduta, aliada à proximidade do vencimento 

da integral da CPR, indicam, ao menos neste momento, que os réus podem 

estar tentando frustrar o cumprimento da obrigação, tratando-se, os 

produtos colhidos, de bens fungíveis, de rápida comercialização, tudo a 

autorizar a medida pleiteada. Destarte, quando se trata de atividade 

relacionada à agricultura, podem ocorrer fatos imprevisíveis, 

especialmente no que tange à colheita antecipada e à incomum facilidade 

de comercialização ou até desvio do produto. Assim sendo, é correto e 

plausível o receio da requerente na inadimplência dos requeridos com o 

desvio da safra que já está sendo colhida. Sobre o tema, vide os julgados 

a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO – SACAS DE SOJA – DÍVIDA INADIMPLIDA – PROVA 

DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR 

– LIMINAR DEFERIDA – GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto se justifica 

quando há perspectiva de futura frustração do escopo da 

responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É 

exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de 

bens que irão servir à segurança da ação principal.” (TJMT, AI 

99679/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

ARRESTO. COMPRA E VENDA DE SOJA. PERIGO DE DANO E/OU O RISCO 

AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. O suporte 

probatório constante neste recurso é suficiente para o deferimento da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente pleiteada, pois presentes 

os requisitos previstos pelos arts. 300 e 305 do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069005387, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 08/06/2016). Deste modo, cabível a medida 

constritiva do arresto da safra na eminência de ser integralmente colhida e 

desviada, visando assegurar o adimplemento contratual e efetivar a 

resolução judicial dos possíveis conflitos de interesses. Ante o exposto, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar, a ser cumprida em caráter antecedente 

mediante o arresto de 1.980.000,00 kg (um milhão, novecentos e oitenta mil 

quilos) de soja em grãos, equivalente a 33.000 (trinta e três mil) sacas de 

60 kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2017/2018, desde que o 

produto seja pertencente aos requeridos e oriundo das lavouras 

existentes no imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, objeto das 

matrículas nºs 41.510, 41.508 e 41.886, todas do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, em qualquer lugar em que se 

encontrem. CONDICIONO o cumprimento da medida liminar à prestação de 

caução, na forma do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil. Tomada 

por termo a caução real oferecida na inicial,EXPEÇA-SE a competente 

carta precatória para o r. Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Diamantino/MT para o devido cumprimento, com nossas homenagens. 

Faça-se constar na missiva que o arresto deverá incidir apenas sobre 

bens de propriedade dos requeridos , bem como os bens constritos não 

poderão ultrapassar o montante determinado, sob pena de indevida 

constrição judicial sobre bens de terceiros, o que deverá ser observado 

fielmente pelo Sr. Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado, 

sob pena de apuração e eventual responsabilização funcional, caso haja 

cumprimento irregular da presente decisão, devendo, se for o caso, 

abster-se de efetuar a constrição, caso não seja certa a propriedade e 

procedência do produto, lavrando a respectiva certidão acerca dos fatos. 

Autorizo o uso do quanto previsto no art. 214, inciso II, do Código de 

Processo Civil para o cumprimento da ordem e o uso de força policial (art. 

139, VII, CPC), se necessário. Nos termos do artigo 306 do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE os réus para, no prazo de 5 (cinco) dias 

contestar a ação, com a observação de que na não apresentação de 

defesa, os fatos alegados pela autora presumir-se-ão verdadeiros, caso 

em que o juiz decidirá o feito em 5 (cinco), nos termos do artigo 307, do 

CPC. Com a efetivação da cautelar de arresto, formule a autora o pedido 

principal no prazo de 30 (trinta) dias, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, sob pena de cessar a eficácia da tutela 

concedida em caráter antecedente e de extinção do processo (artigos 308 

e 309, CPC). Com a formulação do pedido principal, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa do seu advogado constituído nos autos ou, se não 

estiver representada em juízo, por correio (CPC, artigos 247 e 248), para 

oferecimento de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335). Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. 

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000408-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALINOR SOARES DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000408-38.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VIVIANE 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ALINOR SOARES DE FARIA K Vistos em 

correição. Trata-se de “Ação de Indenização Por Danos Materiais” 

ajuizada por Viviane Oliveira da Silva em desfavor de Alinor Soares de 

Faria, ambos devidamente qualificados. Antes mesmo de ter sido recebida 

a petição inicial, a parte requerente, representada pela Defensoria Pública, 

por meio da petição acostada no Id. nº 11528185, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta 

imediato julgamento. Destarte, a parte autora apresentou pedido de 

extinção do feito, expressando interesse na desistência da ação. Como é 

cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, 

até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, 

tendo em vista que a citação da parte requerida não restou concretizada, 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, 

CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência exteriorizada pela parte autora e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Por consequência, deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018408-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELOY CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1018408-23.2017.8.11.0041 Requerente JOSE ELOY 

CASTILHO Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

JOSE ELOY CASTILHO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 29.04.2017 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 8248301). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 10022595). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 10521504). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 10065686). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 10065686). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do pé direito. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 8127509), documento médico (id. 

8127527), bem como pela pericia médica judicial (id. 10065686), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial do membro superior direito avaliado em 70% de 50% 

(id. 10065686), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (29/04/2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 
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JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017706-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYMS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1017706-77.2017.8.11.0041 Requerente DYMS 

GONÇALVES DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por DYMS GONÇALVES DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.11.2016 foi vitima de um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9694691). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

10379377). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10751638). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10079402). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10079402). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do pé direito. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 8034924), documentos médicos 

hospitalares (id. 8034942), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10079402), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, 

verifica-se que a alegação da parte Requerida quanto à ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, ante ao não 

pagamento do premio na data do sinistro, não merece acolhimento. Assim 

decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO 

CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - 

DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO 

O DO AUTOR. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." 

(Súmula 257, STJ) O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. Se o 

seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 

6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a 

Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar 

dispositivo de lei. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com 

fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC. (Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial do membro 

inferior avaliado em 70% de 25% (id. 10079402), de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS INFERIORES (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

funcional completa de um dos membro inferiores: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, a 

parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (01.11.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 
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SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022713-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1022713-84.2016.8.11.0041 Requerente ELIZABETE DE 

ALMEIDA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 1. 

Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

DYMS GONÇALVES DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 03.10.2014 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 5583967). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 8341464; 8341473). O 

requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 9176725). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 8326269). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de carência de ação por ausência do laudo IML, uma vez que, além de se 

tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da 

extensão das lesões durante a instrução processual, sendo certo que no 

âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, 

evidentemente, a gradação prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. Da 

mesma forma, a preliminar de carência de ação pela elaboração do Boletim 

de Ocorrência com base nas alegações da parte autora, sem averiguação 

dos fatos, não pode prosperar, haja vista que, ao beneficiário do seguro 

obrigatório não atendido administrativamente, é assegurado o direito de 

ação, na qual terá a possibilidade de produzir prova e demonstrar não só 

a invalidez, mas também que essa é resultado do acidente de trânsito. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial do pé direito. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4436125), documentos médicos hospitalares (id. 

4436126), bem como pelos comprovantes de compra de medicamentos (id. 

4436127), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. Em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, 

verifica-se que a alegação da parte Requerida quanto à ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, ante ao não 

pagamento do premio na data do sinistro, não merece acolhimento. Assim 

decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO 

CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - 

DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO 

O DO AUTOR. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." 

(Súmula 257, STJ) O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. Se o 

seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 

6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a 

Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar 

dispositivo de lei. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com 

fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC. (Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) D’outra banda, no que tange às 

despesas médicas [art. 3º, inciso III, §2º, da Lei de regência], constata-se 

que os comprovantes de compra de medicamentos (id. 4436127), 

evidenciam os gastos com o tratamento médico decorrentes de acidente 

de transito. Portanto, restou comprovado que o valor desembolsado pelo 

requerente é oriundo do acidente de trânsito, devendo ser ressarcido 

conforme valores dispostos nos autos (id. 4436127). Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, o que faço 

para condenar a Requerida ao ressarcimento da importância a título de 

DAMS no valor de R$ 1.716,02 (mil setecentos e dezesseis reais e dois 

centavos), corrigidos a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% 

da citação. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 
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DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015592-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE KICHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1015592-68.2017.8.11.0041 Requerente CARLOS 

ALEXANDRE KICHLER Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por CARLOS ALEXANDRE KICHLER em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 16.02.2016 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 7275447). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

9927343). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10498380). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9630253). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9630253). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Quanto à alegação de 

nulidade processual ante ao defeito na representação, verifica-se que as 

assinaturas contidas tanto na declaração de hipossuficiência quanto no 

documento pessoal da parte Requerente (id. 7269256; 7269254), 

correspondem à transcrição de seu nome por extenso, não havendo falar 

em nulidade processual. Nesse sentido, rejeito, também, a preliminar 

suscitada. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do pé direito. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 7269258), documento médico (id. 

7269260), bem como pela pericia médica judicial (id. 9630253), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial do ombro avaliado em 25% de 50% (id. 9630253), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, a parte 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (16/02/2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 
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7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011951-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1011951-72.2017.8.11.0041 Requerente JOAQUINA 

FERREIRA DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por JOAQUINA FERREIRA DA SILVA em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 28.12.2016 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6676239). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

9096415). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10454674). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9187852). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 9187852). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 6122084), documentos médicos hospitalares (id. 

6122085; 6122087), bem como pela pericia médica judicial (id. 9187852), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial avaliada em 70% de 25% (id. 9187852), de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS SUPERIORES (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Membros superiores: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% 

(B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (28.12.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000719-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELVILELA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUTE SILVA DE JESUS OAB - 008.123.201-23 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1000719-63.2017.8.11.0041 Requerente GABRIEL VILELA 

SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 1. 

Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

GABRIEL VILELA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 04.07.2015 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 4611162). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 6109049). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 7251192). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 5846180). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 5846180). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4598877), documentos médicos hospitalares (id. 

4598879), bem como pela pericia médica judicial (id. 5846180), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial avaliada em 50% de 50% (id. 5846180), de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PERDA FUNCIONAL DE UM 

DOS PÉS (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda funcional de um dos pés: 50%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 50% (B) x 50% (C) = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04.07.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003782-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1003782-96.2014.8.11.0041 Requerente: SIMONE SABINO 

DE OLIVEIRA Requeridos: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

da Diferença do Seguro DPVAT movida por SIMONE SABINO DE OLIVEIRA 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 07.06.2016 foi 

vitima de acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente. A 

inicial veio instruída com os documentos em anexo. A requerida ofereceu 

peça contestatória, com documentos inclusos (id. 6111587). A 
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impugnação à contestação foi apresentada (id. 9438797). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 7998831). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 7998831). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, anoto 

que cabível o julgamento antecipado da presente lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que não há, in casu, a 

necessidade de dilação probatória, na medida em que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Pois bem. O 

requerente narra na inicial que foi vítima de acidente de trânsito em 

07/06/2016, o qual resultou na invalidez parcial permanente. Anota também 

que, em decorrência desse acidente, recebeu administrativamente 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). É evidente que, tratando-se de ação cujo objeto é o recebimento de 

diferença do valor da indenização paga administrativamente, não há 

controvérsia quanto ao nexo de causalidade entre o acidente causado e 

os danos [lesões] suportados pelo autor [art. 5º da Lei n.º 6.194/74]. A 

questão de fato controvertida liga-se à natureza e extensão das lesões 

sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica 

judicial realizada concluiu pela invalidez parcial permanente do membro 

inferior esquerdo da vítima (70%), com redução da capacidade funcional 

de 50% (id. 7998831). Desse modo, havendo perda da capacidade 

funcional de um dos membros inferiores, terá a vítima direito a 70% do 

valor limite da indenização, devendo esse valor ser multiplicado ao 

patamar de 50%, diante da incapacidade atestada pela perícia, nos termo 

do que dispõe o art. 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n.º 6.194/74 (70% x 50% 

x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Nesse diapasão, o valor pago administrativamente é idêntico ao aferido na 

perícia no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), não havendo a possibilidade de que este valor seja maior daquele 

já efetivamente pago, mesmo acrescido dos consectários legais que 

acompanham a evolução da dívida. Com efeito, inexistindo saldo 

indenizatório que autorize o manejo da via judicial, entendo que o caminhar 

natural resulta na improcedência da ação. 3. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a receber a título de 

indenização securitária (DPVAT). CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019648-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MACENA BORGUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1019648-47.2017.8.11.0041 Requerente CLAUDINEI 

MACENA BORGUETT Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por CLAUDINEI MACENA BORGUETT em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 26.06.2016 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 8310475). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

9954815). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10950285). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10094194). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10094194). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8261419), documentos 

médicos hospitalares (id. 8261421), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 10094194), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial avaliada em 25% de 75% (id. 10094194), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: OMBROS (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda da 

mobilidade de um dos ombros: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado 

na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 

(A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Portanto, a parte Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (26.06.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 
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580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025046-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA BRAVERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1025046-72.2017.8.11.0041 Requerente DIEGO DA SILVA 

BRAVERES Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

DIEGO DA SILVA BRAVERES em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 07.07.2017 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 9474287). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 10795381). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 11234140). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 10797424). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 10797424). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT, razão pela 

qual a competência é deste Juízo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 9434236), documentos médicos 

hospitalares (id. 9434245), bem como pela pericia médica judicial (id. 

10797424), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica (id. 10797424) concluiu que o acidente causou a 

parte autora invalidez permanente parcial do pé direito, com redução da 

capacidade funcional em 50% de 50%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PÉ DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda funcional de um dos pés: 

50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; 

O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 50% (C) = R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Portanto, a parte 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, 

no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei 

nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (07.07.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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PROCESSO Nº 1019778-37.2017.8.11.0041 Vistos em Correição. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Dpvat proposta por DEBORAH 

CONCEIÇÃO SEABRA MATOS em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT Durante o regular trâmite do feito, 

constata a ausência de prévio requerimento administrativo, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (id. 8853954). Regularmente intimada, a parte autora 

deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para se manifestar (id. 

10579988). É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, 

verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena 

de indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. 

Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de ações dessa 

natureza a comprovalção do prévio requerimento administrativo. Além 

disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação de regra de transição 

às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo que, a partir de 

então, não seria mais oportunizada às partes o saneamento do vício, com 

a suspensão do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 631.240/MG – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E 

PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO 

ENTENDIMENTO DAS SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À 

PRETENSÃO DOS SEGURADOS – DESCABIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação, não implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

É cediço que, o interesse de agir, configura-se pelo binômio 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à 

pretensão, carece o autor do interesse processual. Aplica-se a regra de 

transição estabelecida no Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às 

ações ajuizadas até a data de 03/09/2014. Proposta a demanda após tal 

período, não há falar no sobrestamento do feito, oportunizando-se ao 

Autor a dar entrada no pedido administrativo; não prosperando ainda, a 

tese de que resta caracterizado o interesse de agir, em razão da 

apresentação de contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento 

de violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da 

confiança, uma vez que, o instituto da repercussão geral, possui 

justamente por função precípua, assegurar a segurança dos 

jurisdicionados, com o fito de garantir a efetividade e uniformização dos 

provimentos jurisdicionais. Entende-se como prequestionada a matéria que 

foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivos legais e constitucionais 

(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido 

efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 

77531/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016). Anota-se, outrossim, que desnecessária a 

intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se 

refere a presente sentença se funda no descumprimento do despacho 

que determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Processo n.º. 1003330-86.2017.8.11.0041 Requerente ELIZA CELINA DA 

GUIA SOUZA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por ELIZA CELINA DA GUIA SOUZA em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Durante o regular trâmite do feito, 

constou-se a ausência de prévio requerimento administrativo. É a breve 

síntese dos fatos. DECIDO. No julgamento do RE 631.240/RG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a 

seguradora demandada, sendo doravante imprescindível à propositura de 

ações dessa natureza a comprovação do prévio requerimento 

administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou sobre a aplicação 

de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo 

que, a partir de então, não seria mais oportunizada às partes o 

saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
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NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de 

fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-09.2016.8.11.0041
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Processo n.º. 1022912-09.2017.8.11.0041 Requerente JULIANO ROSARIO 

DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

JULIANO ROSARIO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 17.12.2015 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 4593588). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 5781838). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 5807738). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 5811234). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 5811234). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio da 

certidão de ocorrência (id. 4461092), documentos médicos hospitalares 

(id. 4461117), bem como pela pericia médica judicial (id. 5811234), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, verifica-se 

que a perícia médica para fins de conciliação concluiu que o acidente 

causou ao requerente invalidez permanente parcial avaliada em 100% de 

25% (id. 5811234), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: LESÕES DE ESTRUTURAS CRÂNIO FACIAIS (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Estruturas crânio faciais: 

100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 

25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) 

= R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco). Portanto, a parte 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (17.12.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 
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força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 01 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019671-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANERINDO ROMUALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1019671-90.2017.8.11.0041 Requerente ANERINDO 

ROMUALDO DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ANERINDO ROMUALDO DA SILVA em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 04.06.2015 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 8310682). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

10318961). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10828135). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10094271). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10094271). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio da 

certidão de ocorrência (id. 8464679), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 10094271), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, verifica-se que a perícia médica para fins de conciliação concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

avaliada em 70% de 50% (id. 10094271), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS INFERIORES (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda funcional completa de um 

dos membros inferiores: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 100% (B) x 25% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (04.06.2015), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 
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Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 01 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023337-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE CARVALHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1023337-36.2016.8.11.0041 Requerente JOEL DE 

CARVALHO FILHO Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por JOEL DE CARVALHO FILHO (representante legal de Samuel 

Mateus Rondon Carvalho) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 29.05.2016 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 4593337). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 6151919). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 9018712). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 5890908). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 5890920). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT, razão pela 

qual a competência é deste Juízo. Por fim, a parte Requerida alegou, 

preliminarmente, a ilegalidade na representação do menor, ante a ausência 

de sua assinatura na procuração colacionada aos autos. No entanto, 

vislumbra-se que o menor está devidamente representado por seu genitor, 

Joel de Carvalho Filho, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. 

Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO 

PÚBLICO. MENOR. Não há necessidade de outorga de mandato por 

instrumento público para menor impúbere, em procuração ad judicia. A 

autora está regularmente representada por sua representante legal. 

Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70055136733, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 

Muller, Julgado em 09/07/2013). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio da certidão de ocorrência (id. 4497472), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 5890920), estando, portanto, atendido o requisito do art. 

5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou a 

parte autora invalidez permanente em 25% de 25%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: COTOVELO DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

completa da mobilidade de um dos cotovelos: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 25% (C) = R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Portanto, 

a parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização 

do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (29.05.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 
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após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 01 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004932-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1004932-15.2017.8.11.0041 Requerente IRENE FRANCISCA 

DA SILVA FLORENCIO Requerido SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por IRENE FRANCISCA DA 

SILVA FLORENCIO em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 03.08.2016 foi vitima de um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5011202). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

6733805). O requerente deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar 

a contestação. A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7995429). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 7995429). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4916159), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 7995429), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda avaliada em 

50% de 25% e do tornozelo esquerdo, avaliado em 25% de 10%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MÃO ESQUERDA (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional de uma das mãos: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). PUNHO DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda da mobilidade de 

um dos punhos: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% 

(B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (03.08.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 01 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018515-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO ANANIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1018515-67.2017.8.11.0041 Requerente FELICIANO 

ANANIAS DE OLIVEIRA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por FELICIANO ANANIAS DE OLIVEIRA em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 09.03.2017 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 8310606). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

9764143). O requerente deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar impugnação à contestação (id. 10905019). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 10082696). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 10082696). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

seguro DPVAT: 
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https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8135823), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 10082696), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, verifica-se que a perícia médica 

para fins de conciliação concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial avaliada em 70% de 50% (id. 10082696), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS 

INFERIORES (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente 

na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo 

de Lesão: Perda funcional completa de um dos membros inferiores: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a parte 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (09.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015989-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FELISMINO DA COSTA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1015989-64.2016.8.11.0041 Requerente RONALDO 

FELISMINO DA COSTA OLIVEIRA Requerido PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por RONALDO FELISMINO DA COSTA OLIVEIRA 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 09.05.2016 foi vitima 

de um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, 

conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos 

em anexo. Foi determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 

2985088). A requerida apesar de devidamente intimada, não ofereceu 

peça contestatória. O requerente apresentou impugnação à contestação 

às (id. 5894352). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 4538869). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 4538869). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 2890177), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 4538869), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, verifica-se que a perícia médica para fins de conciliação 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial avaliada em 70% de 50% (id. 4538869), de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBROS INFERIORES (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

funcional completa de um dos membros inferiores: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Portanto, a parte Requerente faz jus 

à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 
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não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(09.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015986-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BORBA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1015986-12.2017.8.11.0041 Requerente WALDEMAR 

BORBA DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por WALDEMAR BORBA DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 26.05.2016 foi vitima de um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 2984981). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

4745822). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

5894382). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 4538903). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 4538903). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 2888652), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 4538903), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, verifica-se que a perícia médica para fins de conciliação concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

avaliada em 100% de 25% (id. 4538903), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: FACE (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Lesão de órgãos crânio faciais: 

100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 

25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) 

= R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Portanto, a parte 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, 

no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei 

nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (26.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 
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DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1002678-69.2017.8.11.0041 Requerente DOMINGOS PAULO 

DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

DOMINGOS PAULO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 20.05.2016 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 4748241). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 6699792). O requerente 

apresentou impugnação à contestação às (id. 6783716). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 6765751). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 6765751). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 4735184), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 6765751), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, verifica-se que a perícia médica para fins de conciliação concluiu 

que o acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial 

avaliada em 25% de 50% (id. 6765751), de modo que, nos termos da Lei 

nº 11.945/2009, tem-se: JOELHO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda da mobilidade de um joelho: 

25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; 

O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, a parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(20.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 
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CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1001755-43.2017.8.11.0041 Requerente EUZINETE DA 

SILVA CRUZ SANTANA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 02/06/2015 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4684008). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

5908948). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

7278957). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6727671). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6727671). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Cuiabá-MT, razão pela 

qual a competência é deste Juízo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 4665814), documentos médicos 

hospitalares (id. 4665834), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6727671), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta da mão direita avaliada em 70% de 

25%; do ombro esquerdo, avaliado em 25% de 75%; e do joelho esquerdo 

avaliado em 25% de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MÃO DIREITA (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional de 

uma das mãos: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% 

(B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda da mobilidade de um dos 

ombros: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). JOELHO ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda da mobilidade de um joelho: 

25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; 

O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 25% (C) = R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 5.737,50 (cinco mil 

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (20.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 
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seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARRICA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º 1001081-65.2017.811.0041 Requerente LARRICA ROCHA 

OLIVEIRA Requeridos SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT Vistos em Correição. 1. Relatório: Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por LARRICA ROCHA OLIVEIRA em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 12.04.2015 foi 

vitimado em acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente. 

A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4627750). 

A audiência de conciliação foi infrutífera, (id. 6693144). A requerida 

apresentou contestação (id. 6661275). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 6693144). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, anoto 

que cabível o julgamento antecipado da presente lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que não há, in casu, a 

necessidade de dilação probatória, na medida em que os documentos 

juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, o qual resultou na 

invalidez parcial permanente de um dos membros superiores. O nexo de 

causalidade entre o acidente e as lesões está comprovado por meio do 

Boletim de Ocorrência (id. 4622953), laudo médico pericial (id. 4622984), 

bem como perícia médica judicial (id. 6693144), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (fls. 91/97) 

concluiu que o acidente causou a parte autora invalidez permanente 

parcial membro inferior esquerdo, com redução da capacidade funcional 

em 70% de 75%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBROS INFERIORES (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional de membro 

inferior: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 75% (B) x 

70% (C) = R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). D’outra banda, no que tange às despesas médicas [art. 3º, 

inciso III, §2º, da Lei de regência], o atestado médico (id. 4622984) 

demonstra que em razão do acidente o requerente sofreu à lesão 

confirmada no laudo pericial (id. 4622975), bem como na avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 6693144), sendo necessária a aquisição de 

medicamentos. Assim, a nota fiscal eletrônica de compra de medicamentos 

(id. 4622961), provam os gastos com o tratamento. Portanto, restou 

comprovado que o valor desembolsado pelo requerente é oriundo do 

acidente de trânsito, devendo ser ressarcido conforme valores dispostos 

nos autos (id. 4622961). 3. Dispositivo. Pelo exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para: a) 

Condenar a Requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (12.04.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ; b) Condenar a Requerida ao ressarcimento 

da importância a título de DAMS no valor de R$ 147,25 (cento e quarenta e 

sete reais e vinte e cinco centavos), corrigidos a partir de cada 

desembolso e juros de mora de 1% da citação. Tendo em vista que a parte 

autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020807-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º. 1020807-56.2016.8.11.0041 Requerente WENDER GOMES 

DA SILVA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

WENDER GOMES DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 04.10.2016 foi vitima de um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi determinada a citação e 

deferida à gratuidade da justiça (id. 4273953). A requerida ofereceu peça 

contestatória, com documentos inclusos (id. 6107583). O requerente 

apresentou impugnação à contestação (id. 6815224). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 5841243). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (id. 5841243). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Afasto, ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 
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durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º, §1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4151719), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 5841243), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, verifica-se que a perícia médica 

para fins de conciliação concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial avaliada em 70% de 25% (id. 5841243), de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MÃO ESQUERDA 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda funcional completa de uma das mãos: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, a 

parte Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(04.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 02 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º 1000174-90.2017.811.0041 Requerente DERCIO JOSE DOS 

SANTOS Requerido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por DERCIO JOSE DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 02.04.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo.. Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4596347). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 5832125). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 5832125). A 

requerida ofereceu peça contestatória com documentos inclusos id. 

5593116). Impugnação à contestação (id. 6047845). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. No que tange a comprovação do local da residência do 

requerente, anoto que não se trata de documento indispensável à 

propositura da ação, sendo certo que na procuração ad judicia outorgada 

consta como sendo o seu domicílio o Município de Juína-MT. Dessa forma, 

competia ao requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a 

competência do Juízo, o que, no entanto, não faz em nenhum processo 

judicial em que a competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas 

preliminares infundadas, como a que ora se afasta. 2.2 Mérito. Narra a 

inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando 

invalidez permanente parcial. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 

4559713), boletim de atendimento médico (id. 4559713), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 4559713), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 
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acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta do 

pé esquerdo, avaliado em percentual intensa 50% de 50%, (id. 5832125), 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ ESQUERDO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda funcional completa de um dos pés: 50%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 50% (C) = R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Assim, a Requerente faria jus à 

quantia total de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT, entretanto, a requerente já 

recebeu administrativamente o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro 

DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no 

artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a 

atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer 

tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à 

Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (02.04.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo 

em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 05 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Processo n.º 1004389-12.2017.811.0041 Requerente FRANCISCO JOSOE 

LELIS PINEO Requeridos PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

da Diferença do Seguro DPVAT movida por FRANCISCO JOSOE LELIS 

PINEO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

26.08.2016 foi vitimada em acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. A 

Requerida ofereceu contestação (id. 8060870). A impugnação à 

contestação foi apresentada (id. 8079950). Foi realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera (id. 7763820). Ainda, foi realizada 

perícia médica para fins de conciliação (id. 7763820). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da presente lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que 

não há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na medida em que 

os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do 

feito. Pois bem. A requerente afirma ter sido vítima de acidente de trânsito 

em 26.08.2016, o qual resultou em invalidez parcial permanente. Anota, 

também, que, em decorrência desse acidente, recebeu o pagamento 

administrativo na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). É evidente que, tratando-se de ação cujo 

objeto é o recebimento de diferença do valor da indenização paga 

administrativamente, não há controvérsia quanto ao nexo de causalidade 

entre o acidente causado e os danos [lesões] suportados pelo autor [art. 

5º da Lei n.º 6.194/74]. A questão de fato controvertida liga-se à natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, com redução da 

capacidade funcional de 70% de 50% (id. 7763820). Desse modo, 

constata-se que a vítima faz jus ao recebimento de 70% de 50% do teto 

máximo (R$ 13.500,00), ou seja, 70% x 50% x 13.500,00 = R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse diapasão, o valor pago 

administrativamente é significativamente superior ao aferido na perícia 

judicial no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), inexistindo, pois, saldo indenizatório que autorize o manejo da via 

judicial, nem mesmo quanto às despesas médico hospitalares. 3. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que 

inexiste saldo a receber a título de indenização securitária (DPVAT). 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 05 de fevereiro 

de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005865-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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Processo n.º 1005865-85.2017.811.0041 Requerente ELIEL PAIVA DA 

SILVA Requeridos PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. 1. Relatório: Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por ELIEL PAIVA DA SILVA em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 30/10/2016 foi vitimado em 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente. A inicial veio 

instruída com os documentos em anexo. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 5025222). A audiência 

de conciliação foi infrutífera, (id. 7875403). A requerida apresentou 

contestação (id. 8142977). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 7875403). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, anoto que cabível o 

julgamento antecipado da presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que não há, in casu, a necessidade de 

dilação probatória, na medida em que os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde do feito. Narra a inicial que a parte autora 

foi vítima de acidente de trânsito, o qual resultou na invalidez parcial 

permanente. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões está 

comprovado por meio do Boletim de Ocorrência (id. 4973643), Boletim de 

Atendimento (id. 4973823), bem como perícia médica judicial (id. 7875403), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou a parte autora invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, com redução da 

capacidade funcional em 25% de 75%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda completa da mobilidade 

de um dos ombros: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia 

médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% 

(B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos). D’outra banda, no que tange às despesas médicas [art. 

3º, inciso III, §2º, da Lei de regência], o receituário de controle especial (id. 

4973832) demonstra que em razão do acidente o requerente sofreu à 

lesão confirmada no laudo pericial (id. 7875403), sendo necessária a 

aquisição de medicamentos. Assim, a nota fiscal eletrônica de compra de 

medicamentos (id. 4973832), provam os gastos com o tratamento. 

Portanto, restou comprovado que o valor desembolsado pelo requerente é 

oriundo do acidente de trânsito, devendo ser ressarcido conforme valores 

dispostos nos autos. 3. Dispositivo. Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para: a) 

Condenar a Requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(30/10/2016), nos termos da Súmula 580 do STJ; b) Condenar a Requerida 

ao ressarcimento da importância a título de DAMS no valor de R$ 182,01 

(cento e oitenta e dois reais e um centavo), corrigidos a partir de cada 

desembolso e juros de mora de 1% da citação. Tendo em vista que a parte 

autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os 

quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de fevereiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003207-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que não possui declaração de 

hipossuficiência e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou 

verificado que os autores possuem veículos próprios, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCB7277 MT I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2017 2017 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button QBX1956 MT I/BRP SPYDER RT 

LTD 2014 2014 ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button OBB2856 MT 

I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 2012 2013 SAMIR DARTANHAN RAMOS Não 

ui-button ui-button NRW1956 MT HARLEY DAVIDSON/FLHTK 2012 2012 

ALBINO RAMOS Não ui-button ui-button NJU1633 MT I/BRP CAN AM 

SPYDER 2011 2011 ALBINO RAMOS Não Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 
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documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O STJ manteve decisão 

do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se 

ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo 

o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia 

à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou 

a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua 

prestadora de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, 

Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de 

solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em 

questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela 

assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie 

velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É 

compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo 

comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida 

do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. Vale ainda ressaltar que, o 

acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003407-61.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que não possui declaração de 

hipossuficiência e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou 

verificado que o autor possui veículos próprios, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBP3243 MT R/JUNIOR CIA 501 2015 2015 RODRIGO MISCHIATTI Não 

ui-button ui-button QBC2548 MT CHEVROLET/S10 LTZ FD2 2014 2014 

RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button ui-button FSQ7746 SP HARLEY 

DAVIDSON/FLHRC 2014 2014 RODRIGO MISCHIATTI Não ui-button 

ui-button HRH3016 MT FORD/JEEP 1958 1958 RODRIGO MISCHIATTI Não 

ui-button ui-button Ademais, o demandante sequer juntou a declaração de 

hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, 

bem como não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando 

os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 102 de 488



Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1014302-18.2017.8.11.0041-AT AUTOR: 

GILDO JOSE FERREIRA RÉU: NAIARA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - 

ME Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Gildo José Ferreira em desfavor de Stação Calçados e 

Confecções, ambos qualificados no autos. Alega o requerente que, ao 

tentar realizar compras, foi surpreendido com a inscrição do seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais). Assevera que a negativação é indevida, uma vez que nunca 

realizou negócio jurídico a ré. Com o escopo de suspender a negativação 

que sustenta ser indevida, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida retire a negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a negativação 

realizada pela requerida (Id nº 6833873, pág.2), o que dá suporte à 

alegação da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão da requerente nos órgãos restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

PROCEDA com a exclusão do nome do requerente dos cadastros 

restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos fatos 

discutidos nestes autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

6833831, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 09h:00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002350-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIMAR DA SILVA ZEMETHEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CUIABÁ 1002350-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EIDIMAR DA SILVA ZEMETHEK REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021647-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE SOUZA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021647-69.2016.8.11.0041 AUTOR: ISMAEL DE 

SOUZA BARRETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004994-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEREIRA DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004994-55.2017.8.11.0041 AUTOR: VILSON 

PEREIRA DINIZ RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001119-77.2017.8.11.0041 AUTOR: GUSTAVO 

REIS DE MORAES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008463-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES COTRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008463-12.2017.8.11.0041 AUTOR: EDIVALDO 

ALVES COTRIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000298-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

REGIMAR ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006426-12.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Walquiria Luciene 

da Cruz Nascimento em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros. Antes 

mesmo de ter sido recebida a petição inicial, a parte requerente, por meio 

da petição acostada no Id. nº 10133932, apresentou pedido de desistência 

da demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta imediato 

julgamento. Destarte, a parte autora apresentou pedido de extinção do 

feito, expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 10133932). 

Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e 

não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do 
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pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe. 

Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida não restou 

concretizada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, 

com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII 

e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Sem custas, em razão da assistência judiciária 

gratuita. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037216-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT0004605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO TAVARES (REQUERIDO)

LIOZA GOMES TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1037216-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN REQUERIDO: AVELINO TAVARES, LIOZA 

GOMES TAVARES Vistos. DEFIRO o pedido constante no Id. nº 11557292. 

Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - TJ/MT, solicitando informações sobre eventual pagamento, 

assim como sobre a determinação de bloqueio por este Juízo do 

percentual de 10% (dez por cento) de todo o crédito objeto do precatório 

requisitório n.º 61.839/2015. Em anexo ao expediente, encaminhem-se 

cópias integrais do presente feito para conhecimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de Fevereiro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012917-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RAMOS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012917-35.2017.8.11.0041 AUTOR: OSMAR 

RAMOS DO PRADO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/requerente para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012941-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012941-63.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

GUILHERME SOUZA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019887-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAHED LIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019887-51.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAHED LIMA FERNANDES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FAHED LIMA 

FERNANDES, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.05.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 8290057 à 

8290074. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

10869748, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia da 

Inicial – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital Num. 

10807610, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação Num. 10940713. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 105 de 488



técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 

Boletim de Ocorrência Num. 8290057 à 8290074, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.05.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10807610, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura Pélvica 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Pélvica 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA PÉLVICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00. Total: R$ 6.750,00. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (08.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006704-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006704-13.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCA 

FERNANDES DA COSTA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, 

informando se concorda com os valores pagos, bem como indicando os 

dados bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003613-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003613-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: FAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FAGNER ALMEIDA 
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DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 26.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 4898861 à 

4898875. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

8869380, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Comprovação de Entrega de Documentação; III- Da Ausência de Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital Num. 6772037, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação Num. 10124548. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 

5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 108 de 488



dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência Num. 

4898861 à 4898875, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 8678379, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Direito (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 
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parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Direito 50% Média [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (26.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004933-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCIELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004933-97.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PATRICIA FRANCIELI DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que PATRICIA FRANCIELE DE OLIVEIRA move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos 4916174 à 4916187. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 8874518, e documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio – 

Falta de Interesse de Agir; II- Ausência do Laudo do IML – Descumprimento 

ao Art. 5º, §5º da Lei 6.194/74. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital Num. 

8684386, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. Com relação 

à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 
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ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

4916174 à 4916187, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 
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comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 8684386, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Punho Direito (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PUNHO DIREITO 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -PUNHO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. 

Total: R$ 1.687,50. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(09.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023549-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIL BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023549-57.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALENIL BENEDITA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALENIL BENEDITA 

DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.12.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 4506778 à 

4506959. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

5791544, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo; III- 

Ausência de Documentos Essenciais à Regulação do Sinistro – 

Documentos Ilegíveis. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 6727330, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação Num. 7929765. É o relatório. Decido. De início, registra-se que 

a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 

12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. 

Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação 

dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da 

regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de 

tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 
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seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que “[...] embora 

não elencados no rol dos documentos imprescindíveis à propositura da 

ação de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de cópias do 

documento de cadastro no registro geral de pessoas físicas (rg) e do 

cadastro de pessoas físicas (cpf), é de suma importância para a 

seguradora requerida, que necessita desses documentos para proceder à 

regulação do sinistro [...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a 

cópia da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas 

apresentadas pela demandante estão legíveis. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 

Boletim de Ocorrência Num. 4506778 à 4506959, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.12.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 6727330, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 25% LEVE [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50. Total: R$ 2.362,50. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.12.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020524-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAYSSA CAROLINY SILVA CAMPOS OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAYSSA 

CAROLINY SILVA CAMPOS OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 20.05.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

Num. 8680715 à 8681436. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 10862192, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a 

Seguradora Líder; II- Da Inépcia da Inicial – Da Necessidade de Realização 

de Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 10850353, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação 

Num. 11053872. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência Num. 

8680715 à 8681436, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10850353, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Quadril (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Quadril 50% Média [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -QUADRIL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 
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c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021713-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENICREI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021713-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE GENICREI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE GENICREI DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.03.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 8857792 à 8857936. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10548107, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio; II- 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; III- Da Alteração do Polo 

passivo da Demanda para a Seguradora Líder; IV – Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; V- Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora impugnou a Contestação Num. 

10987789. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital Num. 10843260, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PREVIO . Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que não lhe foi 

ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. 

Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 
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encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

8857792 à 8857936, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 118 de 488



disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10843260, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura 

Crâniofacial. Lesão Neurológica. Ombro Esquerdo. (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

Estrutura Crânio Facial 50% MÉDIA Lesão Neurológica 25% LEVE Ombro 

Esquerdo 50% MÉDIA. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Lesões neurológicas que cursem 

com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do 

senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica terá a vítima direito a 100% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00. -LESÃO NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. 

-OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 11.812,50. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22.03.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 283. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020583-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020583-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUZIANO GOMES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUZIANO GOMES DE SOUZA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 8688486 à 8688729. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10598480, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a 

Seguradora Líder; II- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio – 

Falta de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora impugnou a Contestação Num. 

11053855. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital Num. 10850089, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já que não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 8688486 à 8688729, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 
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permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10850089, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Tornozelo Direito. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Tornozelo Direito 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 
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pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25. Total: R$ 2.531,25. No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (06.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020260-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMEU MASSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020260-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ ROMEU MASSON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ ROMEU MASSON move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.12.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 8340883 à 8340910. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10548709, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a 

Seguradora Líder; II- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio; 

III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV – Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora impugnou a 

Contestação Num. 10987789. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 10843260, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De 

início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO . 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. Com relação 

à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 
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ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

6749535 à 6749601, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 
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nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10843260, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Esquerdo. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Esquerdo 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50. Total: R$ 1.687,50. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(12.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 283. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020656-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APOLONIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020656-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIENE APOLONIA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIENE APOLONIA 

DE SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22.03.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 
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advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 8696270 à 

8696301. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

10576987, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Inépcia da 

Inicial – Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura da Ação; 

III- Ausência de Requerimento Administrativo Prévio; IV- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral; V- Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro; VI- Ausência de Documentos Essenciais à Regulação. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital Num. 10849978, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação Num. 11260836. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. O promovido aduz que inexiste causa de pedir, 

vez que a petição inicial é inepta porque não traz os elementos 

necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. A petição inicial contém as características necessárias a 

amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais sejam, clareza e 

logicidade, estando em consonância com o disposto no art. 319 e incisos 

do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, 

a respeito, que “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, 

quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, 

ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. 

Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 

345), o que, como visto, não é o caso dos autos. Em linhas gerais, a 

possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada 

sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, 

levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir. 

No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa petendi, 

portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 
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DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO . Assevera a 

parte demandada que “[...] embora não elencados no rol dos documentos 

imprescindíveis à propositura da ação de cobrança do seguro dpvat, a 

apresentação de cópias do documento de cadastro no registro geral de 

pessoas físicas (rg) e do cadastro de pesoas físicas (cpf), é de suma 

importância para a seguradora requerida, que necessita desses 

documentos para proceder à regulação do sinistro [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas apresentadas pela demandante estão legíveis. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. A demandada 

assevera que, o requerente não comprovou o nexo causal entre o 

acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos o Boletim de 

Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que não deve 

prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de ocorrência 

emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato Grosso, a 

qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou claro que 

a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal alegação vai de 

encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR 

OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO– 

DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO 

DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência não é 

documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser cobrado de qualquer 

seguradora integrante do convênio firmado com a Federação Nacional de 

Seguros. A correção monetária, neste tipo de Ação de Cobrança, incide a 

partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2013, 

Data da publicação no DJE 17/06/2013). In casu, deve ser observado o 

termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 
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descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10849978, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Quadril (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Quadril 10% Residual [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -QUADRIL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 337,50. Total: R$ 337,50. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (22.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021467-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA PAIXAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA 

AUXILIADORA PAIXÃO DE SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 28.03.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 

8811293 à 8811354. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 10513621, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da ausência de Requerimento Administrativo Prévio; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora impugnou 

a Contestação Num. 11053808. Realizada a pericia médica no segurado, 

na central de conciliação e mediação desta capital Num. 10833493, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 
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todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO . 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar o pagamento pela via administrativa. Com relação 

à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 8811293 à 8811354, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10833493, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Segmento da 

Coluna Lombar. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Segmento da Coluna Lombar 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão na coluna lombar, cuja lesão guarda 

correlação com o dano previsto na tabela de indenização descrito como 

"Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto 

o sacral", terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, parcial a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -SEGMENTO COLUNA 

LOMBAR: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25. Total: R$ 2.531,25. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.03.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001070-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001070-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO REQUERIDO: HESA 114- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/requerente para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021369-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS GARIBALDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021369-34.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CARLOS VINICIUS GARIBALDI DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CARLOS VINICIUS GARIBALDI DE OLIVEIRA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 20.04.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

Num. 8796696 à 8796839. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação Num. 10805231, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da Demanda para a 

Seguradora Líder; II- Carência da Ação – Falta de Interesse de Agir em 

Razão de Pagamento da Cobertura em sede Administrativa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 10855268, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação 

Num. 10940775. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 

Boletim de Ocorrência Num. 8796696 à 8796839, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 
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despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10855268, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. Considerando que o 

valor integral devido equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais), mas que foi realizado pagamento pela via administrativa no 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), há um saldo de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) à ser recebido pela parte 

autora. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 
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monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (20.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021198-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUARTE CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021198-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON DUARTE CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDERSON DUARTE CRUZ move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 10.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos Num. 8769346 à 8769361. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 10804976, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Inépcia Da Inicial – Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 10829256, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De 

início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 8769346 à 8769361, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 
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seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10829256, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Mão Esquerda. 

Punho Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Punho Direito 75% INTENSA Mão Esquerda 25% LEVE 

[...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 
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consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MÃO 

ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50. -PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25. Total: R$ 4.893,75. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.893,75 

(quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (10.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015211-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015211-94.2016.8.11.0041 

AUTOR: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento interposta por SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Relata que firmou contrato de seguro com Graciele 

dos Santos Rodrigues da Silva, por meio da apólice n° 001250345, para 

cobertura de sinistros referentes a danos elétricos. Informa que no dia 

24/03/2016, a unidade consumidora do segurado foi afetada por uma 

oscilação de tensão na rede elétrica, que culminou na danificação de bens 

eletroeletrônicos. Explana que o prejuízo total alcançado pelas 

indenizações pagas ao segurado perfaz a monta de R$4.248,00 (quatro 

mil duzentos e quarenta e oito reais). Ao final requer a procedência da 

ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.248,00 (quatro 

mil duzentos e quarenta e oito reais), acrescidos de juros e correção 

monetária, ambos contados a partir do desembolso. Com a inicial vieram 

documentos. Verificada a possibilidade de conciliação, a mesma restou 

infrutífera (Id. 7222640). Citada a requerida ofertou a contestação (Id. 

8008528), aduzindo que é descabida a regra da responsabilidade objetiva 

(pois a demandante não é consumidora da concessionária), e que houve 

regular fornecimento de energia elétrica (afirmando que no sistema da 

Requerida não consta nenhuma oscilação), bem como que autora não 

comprovou a referida oscilação, que não há nexo de causalidade e que 

não há nos autos documento capaz de demonstrar os danos materiais. 

Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. A parte autora 

apresentou Impugnação (Id. 9391793), rebatendo os argumentos 

esposados na peça de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, As partes informaram 

não terem outras provas a serem produzidas. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do relatório, pretende a parte 

autora a condenação da concessionária ao pagamento do importe de 

R$4.248,00 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia. Com efeito, restou comprovado nos autos a 

má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente 

porque constou no Laudo (Id. 1983250) que as avarias encontradas são 

decorrentes da queda brusca d energia e retorno em alta voltagem. Em 

virtude dos fatos narrados, a seguradora ajuizou a presente ação de 

ressarcimento, pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, 

já que toda a rede elétrica estava segurada por meio da apólice nº 

001250345. Ao teor do disposto no art. 346, III, do Código Civil, a 

sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado 

que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em 

parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve: "A 

sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios 

e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e 

os fiadores". Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre 

transcrever o que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. Paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 

nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” 
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A concessionária ré alega não haver relação de consumo entre ela e a 

seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva pelo dano 

causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, pois 

experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da C, em que pese ter oportunizado a produção de prova. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

deveria a concessionária trazer prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor, o que 

suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre a legislação 

consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do negócio ou 

atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 

Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a responsabilidade de 

promover a adequada e segura distribuição de energia até o ponto de 

entrega, que no presente caso, conforme estabelecido pela Resolução n.º 

414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral (condutor de 

sistema elétrico como quadros de distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O 

ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 

unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 

onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: VIII – 

tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades 

consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora 

estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de 

entrega se situará na entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora 

deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.” 

Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP (2012/0094627-2) [...] 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO. 

Energia Elétrica. Explosão e curto circuito com variação de tensão na 

sub-estação distribuidora de energia elétrica nas dependências do 

Condomínio segurado da autora. Rede de concessionania de distribuição 

de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado 

da apelada. Recurso da ré alegando que não há provas de que os danos 

ocorridos nos equipamentos do segurado da apelada teriam sido 

provocados por problemas na distribuição de energia, que o 

ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em unidades 

consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de causalidade, 

que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 
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alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor do segurado (Id. 1983254). Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois 

no sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Sendo assim, cabível o pedido da parte autora, no sentido de que seja 

indenizada. A demandada alega, também, não ter havido requerimento 

administrativo na tentativa de solucionar o caso, em tema análogo julgou o 

TJ-SP: “Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de 

segurado que teve danificados equipamentos de elevadores por 

sobretensão de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a 

concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Reforma. 

Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 

5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos 

da segurada. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. 

Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária e juros 

de mora desde o desembolso. Precedentes do C. STJ. Recurso provido. 

Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na 

posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei 

consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária 

de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao 

judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, 

ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde 

pelos prejuízos causados, pois a rede de distribuição deve ostentar 

proteções contra as descargas elétricas, sendo a prova idônea e 

suficiente acerca do nexo causal, não contraposta pela ré, além de 

constar a demonstração de comunicação da ocorrência à 

concessionária”. (TJ-SP - APL: 10056556720168260068 SP 

1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece guarida tal 

alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da via 

administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos extrajudiciais, 

justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, previsto em nossa 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” É dizer, 

aplica-se o princípio também às autoridades administrativas e qualquer 

tentativa de inviabilização do acesso ao judiciário corresponde à sua 

violação. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor de R$ 4.248,00 (quatro mil 

duzentos e quarenta e oito reais) referente aos danos materiais, valor 

este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso (14/04/2016 

- Id. 1983254). CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Agência Narional de Energia 

E l é t r i c a ,  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021752-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: VERONICE MENDES DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VERONICE MENDES 

DE FREITAS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 26.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos Num. 9006682 à 

9006687. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

10952255, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade De 

Realização De Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro – Ausência de Pressuposto de 

Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 10832654, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação 

Num. 11030302. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 
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receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico Num. 9006682 à 9006687, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10832654, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Direito. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Direito 50% MÉDIA. [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre 

R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (26.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005850-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: AIG SEGUROS BRASIL S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos interposta por AIG SEGUROS 

BRASIL S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., devidamente qualificados nos autos. Relata que firmou 

contrato de seguro com LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA. EPP., 

representado pela apólice n. 087372015010118002640, para cobertura de 

sinistros referentes a dano elétrico. Informa que no dia 17/09/2016, a 

unidade consumidora do segurado foi afetada por um distúrbio elétrico, 

proveniente da rede de distribuição administrado pela ré, que culminou na 

danificação de bens eletroeletrônicos. Explana que o prejuízo total 

alcançado pelas indenizações pagas ao segurado perfaz a monta de 

R$8.631,75 (oito mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco 

centavos). Ao final requer a procedência da ação e a condenação da 

requerida ao pagamento de R$8.631,75 (oito mil seiscentos e trinta e um 

reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária, ambos contados a partir do desembolso. Com a inicial vieram 

documentos. Verificada a possibilidade de conciliação, a mesma restou 

infrutífera (Id. 7222609). Citada a requerida ofertou a contestação (Id. 

7979802), aduzindo que é descabida a regra da responsabilidade objetiva 

(pois a demandante não é consumidora da concessionária), e que houve 

regular fornecimento de energia elétrica (afirmando que no sistema da 

Requerida não consta nenhuma oscilação), bem como que autora não 

comprovou a referida oscilação, que não há nexo de causalidade e que 

não há nos autos documento capaz de demonstrar os danos materiais. 

Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. A parte autora 

apresentou Impugnação (Id. 9146820), rebatendo os argumentos 

esposados na peça de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes informaram 

não ter interesse na produção de outras provas. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do relatório, pretende a parte 

autora a condenação da concessionária ao pagamento do importe de 

R$8.631,75 (oito mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco 

centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em 

decorrência de oscilações de energia. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque constou no Laudo (Id. 4972004 – Pág. 5) que os danos 

ocorridos nos equipamentos tiveram como causa a descarga elétrica. Em 

virtude dos fatos narrados, a seguradora ajuizou a presente ação de 

ressarcimento, pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, 

já que toda a rede elétrica estava segurada por meio da apólice nº 

087372015010118002640. Ao teor do disposto no art. 346, III, do Código 

Civil, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro 

interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo 

ou em parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve: 

"A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, 

privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor 

principal e os fiadores". Especificamente com relação ao seguro de dano, 

cumpre transcrever o que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. 

Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor 

respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o 

autor do dano.” A concessionária ré alega não haver relação de consumo 

entre ela e a seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva 

pelo dano causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, 

pois experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 139 de 488



concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da C, em que pese ter oportunizado a produção de prova. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

deveria a concessionária trazer prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor, o que 

suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre a legislação 

consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do negócio ou 

atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 

Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a responsabilidade de 

promover a adequada e segura distribuição de energia até o ponto de 

entrega, que no presente caso, conforme estabelecido pela Resolução n.º 

414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral (condutor de 

sistema elétrico como quadros de distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O 

ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 

unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 

onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: VIII – 

tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades 

consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora 

estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de 

entrega se situará na entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora 

deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.” 

Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP (2012/0094627-2) [...] 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO. 

Energia Elétrica. Explosão e curto circuito com variação de tensão na 

sub-estação distribuidora de energia elétrica nas dependências do 

Condomínio segurado da autora. Rede de concessionania de distribuição 

de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado 

da apelada. Recurso da ré alegando que não há provas de que os danos 

ocorridos nos equipamentos do segurado da apelada teriam sido 

provocados por problemas na distribuição de energia, que o 

ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em unidades 

consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de causalidade, 

que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor do segurado (Id. 4971982). Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois 

no sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Sendo assim, cabível o pedido da parte autora, no sentido de que seja 

indenizada. A demandada alega, também, não ter havido requerimento 

administrativo na tentativa de solucionar o caso, em tema análogo julgou o 

TJ-SP: “Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de 

segurado que teve danificados equipamentos de elevadores por 

sobretensão de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a 

concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Reforma. 

Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 

5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos 

da segurada. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. 

Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária e juros 

de mora desde o desembolso. Precedentes do C. STJ. Recurso provido. 

Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na 

posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei 

consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária 

de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao 

judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, 

ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde 

pelos prejuízos causados, pois a rede de distribuição deve ostentar 

proteções contra as descargas elétricas, sendo a prova idônea e 

suficiente acerca do nexo causal, não contraposta pela ré, além de 

constar a demonstração de comunicação da ocorrência à 

concessionária”. (TJ-SP - APL: 10056556720168260068 SP 

1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece guarida tal 

alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da via 

administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos extrajudiciais, 

justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, previsto em nossa 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” É dizer, 

aplica-se o princípio também às autoridades administrativas e qualquer 

tentativa de inviabilização do acesso ao judiciário corresponde à sua 

violação. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor de R$ 8.631,75 (oito mil 

seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) referente aos 

danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do 

desembolso (29-12-2016 - Id. 4971982). CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 
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arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] 

Agência Narional de Energia Elétr ica, Disponível  em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005842-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Regressiva de Indenização interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., devidamente qualificados nos autos. Relata que firmou 

contrato de seguro com RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA., 

representado pela apólice n. 6190 180 0000538309, para cobertura de 

sinistros referentes a dano elétrico. Informa que no dia 29/10/2015, a 

unidade consumidora do segurado foi afetada por um distúrbio elétrico, 

proveniente da rede de distribuição administrado pela ré, que culminou na 

danificação de bens eletroeletrônicos. Explana que o prejuízo total 

alcançado pelas indenizações pagas ao segurado perfaz a monta de 

R$11.278,25 (onze mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos). Ao final requer a procedência da ação e a condenação da 

requerida ao pagamento de R$11.278,25 (onze mil duzentos e setenta e 

oito reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária, ambos contados a partir do desembolso. Com a inicial vieram 

documentos. Verificada a possibilidade de conciliação, a mesma restou 

infrutífera (Id. 7221865). Citada a requerida ofertou a contestação (Id. 

7980253), aduzindo que é descabida a regra da responsabilidade objetiva 

(pois a demandante não é consumidora da concessionária), e que houve 

regular fornecimento de energia elétrica (afirmando que no sistema da 

Requerida não consta nenhuma oscilação), bem como que autora não 

comprovou a referida oscilação, que não há nexo de causalidade e que 

não há nos autos documento capaz de demonstrar os danos materiais. 

Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. A parte autora 

apresentou Impugnação (Id. 9202975), rebatendo os argumentos 

esposados na peça de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes informaram 

não ter interesse na produção de outras provas. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do relatório, pretende a parte 

autora a condenação da concessionária ao pagamento do importe de 

R$11.278,25 (onze mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em 

decorrência de oscilações de energia. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque constou no Laudo (Id. 4970944) que os danos ocorridos 

nos equipamentos tiveram como causa a descarga elétrica. Em virtude dos 

fatos narrados, a seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, 

pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a 

rede elétrica estava segurada por meio da apólice nº 6190 180 

0000538309. Ao teor do disposto no art. 346, III, do Código Civil, a 

sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado 

que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em 

parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve: "A 

sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios 

e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e 

os fiadores". Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre 

transcrever o que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. Paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, 

nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” 

A concessionária ré alega não haver relação de consumo entre ela e a 

seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva pelo dano 

causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, pois 

experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
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regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da C, em que pese ter oportunizado a produção de prova. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

deveria a concessionária trazer prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor, o que 

suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre a legislação 

consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do negócio ou 

atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 

Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a responsabilidade de 

promover a adequada e segura distribuição de energia até o ponto de 

entrega, que no presente caso, conforme estabelecido pela Resolução n.º 

414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral (condutor de 

sistema elétrico como quadros de distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O 

ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 

unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 

onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: VIII – 

tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades 

consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora 

estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de 

entrega se situará na entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora 

deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.” 

Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP (2012/0094627-2) [...] 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO. 

Energia Elétrica. Explosão e curto circuito com variação de tensão na 

sub-estação distribuidora de energia elétrica nas dependências do 

Condomínio segurado da autora. Rede de concessionania de distribuição 

de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado 

da apelada. Recurso da ré alegando que não há provas de que os danos 

ocorridos nos equipamentos do segurado da apelada teriam sido 

provocados por problemas na distribuição de energia, que o 

ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em unidades 

consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de causalidade, 

que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor do segurado (Id. 4970723). Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois 

no sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Sendo assim, cabível o pedido da parte autora, no sentido de que seja 

indenizada. A demandada alega, também, não ter havido requerimento 

administrativo na tentativa de solucionar o caso, em tema análogo julgou o 

TJ-SP: “Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de 

segurado que teve danificados equipamentos de elevadores por 

sobretensão de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a 

concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Reforma. 

Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 

5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos 

da segurada. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. 

Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária e juros 

de mora desde o desembolso. Precedentes do C. STJ. Recurso provido. 

Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na 

posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei 

consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária 

de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao 

judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, 

ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde 

pelos prejuízos causados, pois a rede de distribuição deve ostentar 

proteções contra as descargas elétricas, sendo a prova idônea e 

suficiente acerca do nexo causal, não contraposta pela ré, além de 

constar a demonstração de comunicação da ocorrência à 

concessionária”. (TJ-SP - APL: 10056556720168260068 SP 
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1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece guarida tal 

alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da via 

administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos extrajudiciais, 

justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, previsto em nossa 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” É dizer, 

aplica-se o princípio também às autoridades administrativas e qualquer 

tentativa de inviabilização do acesso ao judiciário corresponde à sua 

violação. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor de R$ 11.278,25 (onze mil 

duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). referente aos 

danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do 

desembolso (20/01/2016 - Id. 4970723). CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] 

Agência Narional de Energia Elétr ica, Disponível  em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021286-18.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GILSON ESPOSITO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GILSON ESPÓSITO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos Num. 8781625 à 8781636. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação Num. 10535589, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Satisfação da Indenização em Esfera 

Administrativa – Ausência de Interesse de Agir; II- Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora impugnou a 

Contestação Num. 10866296. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 10855421, indicando 

o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De 

início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

ESFERA ADMINISTRATIVA - CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que 

houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. DA ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico Num. 

8781625 à 8781636, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 
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pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10843260, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura Torácica. 

Ombro Esquerdo. (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Torácica 25% LEVE Ombro Esquerdo 75% 

INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 144 de 488



indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. -OMBRO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 5.906,25. Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), e que foi realizado pagamento pela via administrativa no valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), há uma quantia remanescente a ser recebida pela parte autora 

no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos). No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.218,75 

(quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (25.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003387-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS movida por ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CEMAT), devidamente 

qualificados nos autos. Relata que firmou contrato de seguro com 

ANTONIO FERNANDES, representado pela apólice n. 33013462006, para 

cobertura a eventuais riscos incidentes. Informa que no dia 02/11/2015, a 

unidade consumidora do segurado foi afetada por um distúrbio elétrico 

proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, que culminou em 

danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel e que os 

prejuízos atingiram a monta de R$7.704,00 (sete mil setecentos e quatro 

reais). Ao final requer a procedência da ação e a condenação da 

requerida ao pagamento de R$7.704,00 (sete mil setecentos e quatro 

reais), acrescidos de juros e correção monetária, ambos contados a partir 

do desembolso. Com a inicial vieram documentos. Verificada a 

possibilidade de conciliação, a mesma restou infrutífera (Id. 7222031). 

Citada a requerida ofertou a contestação (Id. 7973767), aduzindo que é 

descabida a regra da responsabilidade objetiva (pois a demandante não é 

consumidora da concessionária), e que houve regular fornecimento de 

energia elétrica (afirmando que no sistema da Requerida não consta 

nenhuma oscilação), bem como que autora não comprovou a referida 

oscilação, que não há nexo de causalidade e que não há nos autos 

documento capaz de demonstrar os danos materiais. Por fim, requer sejam 

os pedidos julgados improcedentes. A parte autora apresentou 

Impugnação (Id. 9146888), rebatendo os argumentos esposados na peça 

de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, a requerida por sua vez, quedou-se inerte. É o 

relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do 

relatório, pretende a parte autora a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$7.704,00 (sete mil setecentos e quatro reais), 

a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em 

decorrência de oscilações de energia. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque constou no Laudo (Id. 4802582) que os danos ocorridos 

nos equipamentos tiveram como causa a descarga elétrica. Em virtude dos 

fatos narrados, a seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, 

pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a 

rede elétrica estava segurada por meio da apólice nº 3013462006. Ao teor 

do disposto no art. 346, III, do Código Civil, a sub-rogação opera-se, de 

pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual 

era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. O art. 349, do mesmo 

diploma legal, por seu turno, prescreve: "A sub-rogação transfere ao novo 

credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em 

relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 

Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre transcrever o 

que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. Paga a indenização, o 

segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” A 
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concessionária ré alega não haver relação de consumo entre ela e a 

seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva pelo dano 

causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, pois 

experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da C, em que pese ter oportunizado a produção de prova. Não houve 

qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços 

de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, 

ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, 

deveria a concessionária trazer prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor, o que 

suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre a legislação 

consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do negócio ou 

atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 

Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a responsabilidade de 

promover a adequada e segura distribuição de energia até o ponto de 

entrega, que no presente caso, conforme estabelecido pela Resolução n.º 

414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral (condutor de 

sistema elétrico como quadros de distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O 

ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 

unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 

onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: VIII – 

tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades 

consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora 

estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de 

entrega se situará na entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora 

deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.” 

Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP (2012/0094627-2) [...] 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO. 

Energia Elétrica. Explosão e curto circuito com variação de tensão na 

sub-estação distribuidora de energia elétrica nas dependências do 

Condomínio segurado da autora. Rede de concessionania de distribuição 

de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado 

da apelada. Recurso da ré alegando que não há provas de que os danos 

ocorridos nos equipamentos do segurado da apelada teriam sido 

provocados por problemas na distribuição de energia, que o 

ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em unidades 

consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de causalidade, 

que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 
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alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor do segurado (Id. 4802591). Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da requerida, pois 

no sistema do CDC, é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Sendo assim, cabível o pedido da parte autora, no sentido de que seja 

indenizada. A demandada alega, também, não ter havido requerimento 

administrativo na tentativa de solucionar o caso, em tema análogo julgou o 

TJ-SP: “Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de 

segurado que teve danificados equipamentos de elevadores por 

sobretensão de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a 

concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Reforma. 

Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 

5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos 

da segurada. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. 

Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária e juros 

de mora desde o desembolso. Precedentes do C. STJ. Recurso provido. 

Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na 

posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei 

consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária 

de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao 

judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, 

ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde 

pelos prejuízos causados, pois a rede de distribuição deve ostentar 

proteções contra as descargas elétricas, sendo a prova idônea e 

suficiente acerca do nexo causal, não contraposta pela ré, além de 

constar a demonstração de comunicação da ocorrência à 

concessionária”. (TJ-SP - APL: 10056556720168260068 SP 

1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece guarida tal 

alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da via 

administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos extrajudiciais, 

justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, previsto em nossa 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” É dizer, 

aplica-se o princípio também às autoridades administrativas e qualquer 

tentativa de inviabilização do acesso ao judiciário corresponde à sua 

violação. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor de R$ 7.704,00 (sete mil 

setecentos e quatro reais) referente aos danos materiais, valor este 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso (11/01/2016- Id. 

4802591). CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Agência Narional de Energia 

E l é t r i c a ,  D i s p o n í v e l  e m :  h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003511-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS movida por ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados 

nos autos. Relata que firmou contratos de seguro com Leia Cristhina de 

Campos Cunha, Marcio Antonio Oliveira Prata e Manoel Parra Filho, 

representados, respectivamente pelas apólices nº 33.14.013473998, 

33.14.014477008 e 33.14.014691802, para cobertura a eventuais riscos 

incidentes. Informa que nos dias 14/11/2015, 12/11/2015 e 26/11/2015, as 

unidades consumidoras dos segurados foram afetadas por um distúrbio 

elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, que 

culminou em danos aos bens eletroeletrônicos. Argui que “as diferenças 

entre os valores suportados pelos segurados e as quantias totais 

necessárias para tornarem os eventos danosos em questão indene, foi 

prestado pela Autora, em 07/12/2015, 24/11/2015 e 21/12/2015, 

respectivamente, na qualidade de garantidora, nos valores de R$ 540,00 

(quinhentos e quarenta reais), R$ 2.754,57 (dois mil, setecentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 1.895,00 (um 

mil, oitocentos e noventa e cinco reais)”. Ao final requer a procedência da 

ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$5.189,57 (cinco 

mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos 

de juros e correção monetária, ambos contados a partir do desembolso. 

Com a inicial vieram documentos. Verificada a possibilidade de conciliação, 

a mesma restou infrutífera (Id. 8132664). Citada a requerida ofertou a 

contestação (Id. 8177417), aduzindo que ao caso não se aplica o CDC, 

que é descabida a regra da responsabilidade objetiva (pois a demandante 

não é consumidora da concessionária), e que houve regular fornecimento 

de energia elétrica (afirmando que no sistema da Requerida não consta 

nenhuma oscilação), bem como que autora não comprovou a referida 

oscilação, que não há nexo de causalidade e que não há nos autos 

documento capaz de demonstrar os danos materiais. Por fim, requer sejam 

os pedidos julgados improcedentes. A parte autora apresentou 

Impugnação (Id. 9389075), rebatendo os argumentos esposados na peça 

de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, a demandada por sua vez, requereu a apreciação de 

documentos anexos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não 

reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do 

processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). 

Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 147 de 488



econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do 

relatório, pretende a parte autora a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$5.189,57 (cinco mil, cento e oitenta e nove 

reais e cinquenta e sete centavos), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia. 

Com efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços 

pela concessionária requerida, mormente porque constou nos Laudos (Id. 

4913726, 4813731 e 4813731) que os danos ocorridos nos equipamentos 

tiveram como causa a descarga elétrica. Em virtude dos fatos narrados, a 

seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter 

se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a rede elétrica estava 

segurada por meio das apólices nº apólices nº 33.14.013473998, 

33.14.014477008 e 33.14.014691802. Ao teor do disposto no art. 346, III, 

do Código Civil, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do 

terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, 

no todo ou em parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por seu turno, 

prescreve: "A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, 

ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o 

devedor principal e os fiadores". Especificamente com relação ao seguro 

de dano, cumpre transcrever o que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 

786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor 

respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o 

autor do dano.” A concessionária ré alega não haver relação de consumo 

entre ela e a seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva 

pelo dano causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, 

pois experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da C, em que pese ter oportunizado a 

produção de prova. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido 

de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, deveria a concessionária trazer prova dos 

fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor, o que suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre 

a legislação consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do 

negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de 

Defesa do Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a 

responsabilidade de promover a adequada e segura distribuição de 

energia até o ponto de entrega, que no presente caso, conforme 

estabelecido pela Resolução n.º 414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se 

do barramento geral (condutor de sistema elétrico como quadros de 

distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do 

sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no 

limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade 

consumidora, exceto quando: VIII – tratar-se de fornecimento a 

edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os 

equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no 

interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na 

entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu 

sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua 

responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 

regulamentos aplicáveis.” Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP 

(2012/0094627-2) [...] AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO REGRESSIVO. Energia Elétrica. Explosão e curto circuito 

com variação de tensão na sub-estação distribuidora de energia elétrica 

nas dependências do Condomínio segurado da autora. Rede de 

concessionania de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos 

em equipamentos do segurado da apelada. Recurso da ré alegando que 

não há provas de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado 

da apelada teriam sido provocados por problemas na distribuição de 

energia, que o ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em 

unidades consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de 

causalidade, que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 
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R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor dos segurados (Id. 4813742, 

4813747 e 4813752). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do CDC, é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Sendo assim, cabível o pedido 

da parte autora, no sentido de que seja indenizada. A demandada alega, 

também, não ter havido requerimento administrativo na tentativa de 

solucionar o caso, em tema análogo julgou o TJ-SP: “Responsabilidade 

civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados 

equipamentos de elevadores por sobretensão de energia elétrica. Ação 

regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Sentença 

de improcedência. Reforma. Incidência do CDC. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo. Art. 5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de 

nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os 

danos nos equipamentos eletrônicos da segurada. Não caracterização de 

caso fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva. Indenização 

devida. Correção monetária e juros de mora desde o desembolso. 

Precedentes do C. STJ. Recurso provido. Não se pode afastar a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na 

hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus 

segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o 

disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público de 

energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade 

objetiva da Administração, bem como o acesso ao judiciário não está 

condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, 

interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos 

causados, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra as 

descargas elétricas, sendo a prova idônea e suficiente acerca do nexo 

causal, não contraposta pela ré, além de constar a demonstração de 

comunicação da ocorrência à concessionária”. (TJ-SP - APL: 

10056556720168260068 SP 1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece 

guarida tal alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da 

via administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos 

extrajudiciais, justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, 

previsto em nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;” É dizer, aplica-se o princípio também às autoridades 

administrativas e qualquer tentativa de inviabilização do acesso ao 

judiciário corresponde à sua violação. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, para CONDENAR a demandada a ressarcir à autora o valor R$ 

5.189,57 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete 

centavos) referente aos danos materiais, valor este acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

desde a data do desembolso (07/12/2015, 24/11/2015 e 21/12/2015, 

respectivamente nos valores de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), 

R$ 2.754,57 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos) e R$ 1.895,00 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais - 

Ids. 4813742, 4813747 e 4813752). CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] 

Agência Narional de Energia Elétr ica, Disponível  em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003393-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS movida por ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. CEMAT (ENERGISA), devidamente qualificados 

nos autos. Relata que firmou contratos de seguro com ARMANDO 

FRANCISCO DA SILVA E NILSE MATIELLO, representados, 

respectivamente pelas apólices nº 33.14.013863785 e 33.14.013601477, 

para cobertura a eventuais riscos incidentes. Informa que nos dias 

09/08/2015 e 23/10/2015, as unidades consumidoras dos segurados 

foram afetadas por um distúrbio elétrico proveniente da rede de 

distribuição administrada pela ré, que culminou em danos aos bens 

eletroeletrônicos. Argui que os danos materiais são de R$5.018,63 (cinco 

mil e dezoito reais e sessenta e três centavos). Ao final requer a 

procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de 

R$5.018,63 (cinco mil e dezoito reais e sessenta e três centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária, ambos contados a partir do 

desembolso. Com a inicial vieram documentos. Verificada a possibilidade 

de conciliação, a mesma restou infrutífera (Id. 7222052). Citada a 

requerida ofertou a contestação (Id. 7974057), aduzindo que ao caso não 

se aplica o CDC, que é descabida a regra da responsabilidade objetiva 

(pois a demandante não é consumidora da concessionária), e que houve 

regular fornecimento de energia elétrica (afirmando que no sistema da 

Requerida não consta nenhuma oscilação), bem como que autora não 

comprovou a referida oscilação, que não há nexo de causalidade e que 

não há nos autos documento capaz de demonstrar os danos materiais. 

Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. A parte autora 

apresentou Impugnação (Id. 9247003), rebatendo os argumentos 

esposados na peça de defesa e reiterando os pedidos iniciais. Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou 
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pelo julgamento antecipado da lide, a demandada por sua vez, requereu a 

apreciação de documentos anexos. É o relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já 

que os elementos do processo permitam a formação do convencimento do 

juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 

Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o 

direito de defesa da parte, a necessidade da produção de prova deve 

ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu convencimento sobre os 

aspectos decisivos da demanda a antecipação do julgamento é legítima. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. 

TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ 

DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O 

autor se mostra inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que 

tais tributos integram a própria lógica do contrato de concessão e que é 

passível sua transferência aos consumidores. Ademais, não há o 

pagamento das contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento 

da tarifa, em razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do 

relatório, pretende a parte autora a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$5.018,63 (cinco mil e dezoito reais e sessenta 

e três centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao 

segurado em decorrência de oscilações de energia. Com efeito, restou 

comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária 

requerida, mormente porque constou nos Laudos (Id. 4803254 e 4803259) 

que os danos ocorridos nos equipamentos tiveram como causa a 

descarga elétrica. Em virtude dos fatos narrados, a seguradora ajuizou a 

presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter se sub-rogado nos 

direitos do segurado, já que toda a rede elétrica estava segurada por meio 

das apólices nº apólices nº 33.14.013863785 e 33.14.013601477. Ao teor 

do disposto no art. 346, III, do Código Civil, a sub-rogação opera-se, de 

pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual 

era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. O art. 349, do mesmo 

diploma legal, por seu turno, prescreve: "A sub-rogação transfere ao novo 

credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em 

relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 

Especificamente com relação ao seguro de dano, cumpre transcrever o 

que dispõe o art. 786, do Código Civil: “Art. 786. Paga a indenização, o 

segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” A 

concessionária ré alega não haver relação de consumo entre ela e a 

seguradora, portanto não cabe a responsabilidade objetiva pelo dano 

causado, porém a autora, neste caso, é tida como consumidora, pois 

experimentou dano material ao ressarcir seu segurado por evento de 

responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter previsão legal 

sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. É o que julgou 

o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA 

DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ 

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o Acórdão recorrido que 

a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o 

Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a 

Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. 

Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. - O agravo não 

trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do 

julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 

2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013) 

Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao 

segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa 

consumerista. Caracterizada a relação de consumo, a mesma é tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Negritei. Vale salientar que, 

independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia 

elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, em nota ao 

seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a companhia 

energética de geração ou distribuição, embora possa se constituir em 

sociedade de natureza privada, será sempre uma concessionária de 

serviço público, prestando-o por delegação do Estado. Nessa condição, é 

alcançada pela disposição muito mais garantidora, do art. 37 §6º, da CF 

(...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco 

administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. Evidentemente, não se descarta a incidência 

obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que favoreça e 

roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina 

e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 

980). Grifei. Trilhando mesmo entendimento, José Dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: "...ao executar o serviço, o concessionário assume 

todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe 

responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder 

concedente, aos usuários ou a terceiros". (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. - 23ª ed., rev., ampl., e atualizada 

até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre 

o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados 

jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim 

lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional 

permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes 

podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., 

a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não 

há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da C, em que pese ter oportunizado a 

produção de prova. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido 

de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, deveria a concessionária trazer prova dos 

fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor, o que suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre 

a legislação consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do 

negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de 

Defesa do Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a 

responsabilidade de promover a adequada e segura distribuição de 

energia até o ponto de entrega, que no presente caso, conforme 

estabelecido pela Resolução n.º 414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se 

do barramento geral (condutor de sistema elétrico como quadros de 

distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do 

sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no 

limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade 

consumidora, exceto quando: VIII – tratar-se de fornecimento a 

edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os 

equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no 
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interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na 

entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu 

sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua 

responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 

regulamentos aplicáveis.” Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP 

(2012/0094627-2) [...] AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO REGRESSIVO. Energia Elétrica. Explosão e curto circuito 

com variação de tensão na sub-estação distribuidora de energia elétrica 

nas dependências do Condomínio segurado da autora. Rede de 

concessionania de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos 

em equipamentos do segurado da apelada. Recurso da ré alegando que 

não há provas de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado 

da apelada teriam sido provocados por problemas na distribuição de 

energia, que o ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em 

unidades consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de 

causalidade, que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor dos segurados (Id. 4803265 e 

4803285). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta 

da requerida, pois no sistema do CDC, é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Sendo assim, cabível o pedido da parte 

autora, no sentido de que seja indenizada. A demandada alega, também, 

não ter havido requerimento administrativo na tentativa de solucionar o 

caso, em tema análogo julgou o TJ-SP: “Responsabilidade civil. Seguradora 

que paga prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos de 

elevadores por sobretensão de energia elétrica. Ação regressiva movida 

contra a concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. 

Reforma. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento 

administrativo. Art. 5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal 

entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos 

equipamentos eletrônicos da segurada. Não caracterização de caso 

fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. 

Correção monetária e juros de mora desde o desembolso. Precedentes do 

C. STJ. Recurso provido. Não se pode afastar a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se 

sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre 

eles a aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349 do 

CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se à 

disposição do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada 

a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o 

acesso ao judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. 

Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, 

responde pelos prejuízos causados, pois a rede de distribuição deve 

ostentar proteções contra as descargas elétricas, sendo a prova idônea e 

suficiente acerca do nexo causal, não contraposta pela ré, além de 

constar a demonstração de comunicação da ocorrência à 

concessionária”. (TJ-SP - APL: 10056556720168260068 SP 

1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece guarida tal 

alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da via 

administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos extrajudiciais, 

justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, previsto em nossa 

Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” É dizer, 

aplica-se o princípio também às autoridades administrativas e qualquer 

tentativa de inviabilização do acesso ao judiciário corresponde à sua 

violação. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e 

capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a 

demandada a ressarcir à autora o valor R$ 5.018,63 (cinco mil e dezoito 

reais e sessenta e três centavos) referente aos danos materiais, valor 

este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso (02/02/2015 

– R$3.855,61 e R$24/08/2015 – 1.163,02) CONDENO, ainda, a requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 

6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] 

Agência Narional de Energia Elétr ica, Disponível  em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003489-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003489-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS movida por ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A em face de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. CEMAT (ENERGISA), devidamente qualificados 

nos autos. Relata que firmou contratos de seguro com GERSON EDUARDO 

LEITE, MARCOS VEZINTAINER, JOSÉ CARLOS LEITE e PAULO FERREIRA 

ROCHA,, representados, respectivamente pelas apólices nº 

3314014150210, 3314013699935, 3314014186354 e 3314013733958, 

para cobertura a eventuais riscos incidentes. Informa que nos dias 
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03/07/2015, 05/07/2015, 24/10/2015 e 15/11/2015, as unidades 

consumidoras dos segurados foram afetadas por um distúrbio elétrico 

proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, que culminou em 

danos aos bens eletroeletrônicos. Argui que os danos materiais são de R$ 

5.090,66 (cinco mil noventa reais e sessenta e seis centavos). Ao final 

requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 5.090,66 (cinco mil noventa reais e sessenta e seis 

centavos), acrescidos de juros e correção monetária, ambos contados a 

partir do desembolso. Com a inicial vieram documentos. Verificada a 

possibilidade de conciliação, a mesma restou infrutífera (Id. 7222933). 

Citada a requerida ofertou a contestação (Id. 7931198), aduzindo que ao 

caso não se aplica o CDC, que é descabida a regra da responsabilidade 

objetiva (pois a demandante não é consumidora da concessionária), e que 

houve regular fornecimento de energia elétrica (afirmando que no sistema 

da Requerida não consta nenhuma oscilação), bem como que autora não 

comprovou a referida oscilação, que não há nexo de causalidade e que 

não há nos autos documento capaz de demonstrar os danos materiais. 

Por fim, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. A parte autora 

não apresentou Impugnação à Contestação. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, a demandada por sua vez, quedou-se inerte É o 

relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) Negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Como se vê do 

relatório, pretende a parte autora a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$ 5.090,66 (cinco mil noventa reais e sessenta 

e seis centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao 

segurado em decorrência de oscilações de energia. Com efeito, restou 

comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária 

requerida, mormente porque constou nos Laudos (Id. 4811399, 4811405, 

4811420 e 4811429) que os danos ocorridos nos equipamentos tiveram 

como causa a descarga elétrica. Em virtude dos fatos narrados, a 

seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter 

se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a rede elétrica estava 

segurada por meio das apólices nº apólices nº 3314014150210, 

3314013699935, 3314014186354 e 3314013733958 Ao teor do disposto 

no art. 346, III, do Código Civil, a sub-rogação opera-se, de pleno direito, 

em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia 

ser obrigado, no todo ou em parte. O art. 349, do mesmo diploma legal, por 

seu turno, prescreve: "A sub-rogação transfere ao novo credor todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, 

contra o devedor principal e os fiadores". Especificamente com relação ao 

seguro de dano, cumpre transcrever o que dispõe o art. 786, do Código 

Civil: “Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites 

do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado 

contra o autor do dano.” A concessionária ré alega não haver relação de 

consumo entre ela e a seguradora, portanto não cabe a responsabilidade 

objetiva pelo dano causado, porém a autora, neste caso, é tida como 

consumidora, pois experimentou dano material ao ressarcir seu segurado 

por evento de responsabilidade da distribuidora de energia, além de ter 

previsão legal sua demanda regressiva, conforme exposto anteriormente. 

É o que julgou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO 

REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. - Concluiu o 

Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de 

consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação 

estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da 

segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta 

Corte. 2. - O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios 

fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 

426017 MG 2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

19/12/2013) Negritei. Logo, ao efetuar o pagamento da indenização 

securitária ao segurado, a autora sub-rogou, legalmente, em todos os 

direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, 

inclusive os de cepa consumerista. Caracterizada a relação de consumo, 

a mesma é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor e cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;...” Negritei. 

Vale salientar que, independentemente da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo. Rui Stoco, 

em nota ao seu Tratado de Responsabilidade Civil, é categórico: "(...) a 

companhia energética de geração ou distribuição, embora possa se 

constituir em sociedade de natureza privada, será sempre uma 

concessionária de serviço público, prestando-o por delegação do Estado. 

Nessa condição, é alcançada pela disposição muito mais garantidora, do 

art. 37 §6º, da CF (...). Desse modo, essas empresas ficam enquadradas 

na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua 

responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Evidentemente, não 

se descarta a incidência obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, 

naquilo que favoreça e roteja a vítima (...)". (Stoco, Rui. Tratado de 

responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência - 7ª ed., rev., atual., e 

ampl. SãoPaulo: Editora RT, 2007. p. 980). Grifei. Trilhando mesmo 

entendimento, José Dos Santos Carvalho Filho ensina que: "...ao executar 

o serviço, o concessionário assume todos os riscos do empreendimento. 

Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos 

prejuízos que causar ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros". 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. - 

23ª ed., rev., ampl., e atualizada até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris: 2010. p. 422). Sobre o assunto, valho-me, novamente, da 

precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O 

processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de 

sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da 

lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Negritei. A concessionária sustenta que não há nexo 

de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido. 

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, 

impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do 
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art. 37, §6º da C, em que pese ter oportunizado a produção de prova. Não 

houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os 

serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia 

questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Assim, deveria a concessionária trazer prova dos fatos constitutivos 

do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor, o que 

suficientemente não ocorreu na presente. Ainda sobre a legislação 

consumerista, saliente-se, ainda, que a teoria do risco do negócio ou 

atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do 

Consumidor. De acordo com a Normatização da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), a concessionária tem a responsabilidade de 

promover a adequada e segura distribuição de energia até o ponto de 

entrega, que no presente caso, conforme estabelecido pela Resolução n.º 

414/10 em seus artigos 14 e 15, trata-se do barramento geral (condutor de 

sistema elétrico como quadros de distribuição)[1], como se vê: “Art. 14. O 

ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a 

unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade 

onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: VIII – 

tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades 

consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora 

estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de 

entrega se situará na entrada do barramento geral; Art. 15. A distribuidora 

deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, 

operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, 

caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as 

condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.” 

Negritei. Em sentido análogo julgou, o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.255 - SP (2012/0094627-2) [...] 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO. 

Energia Elétrica. Explosão e curto circuito com variação de tensão na 

sub-estação distribuidora de energia elétrica nas dependências do 

Condomínio segurado da autora. Rede de concessionania de distribuição 

de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos do segurado 

da apelada. Recurso da ré alegando que não há provas de que os danos 

ocorridos nos equipamentos do segurado da apelada teriam sido 

provocados por problemas na distribuição de energia, que o 

ressarcimento dos anos em equipamentos instalados em unidades 

consumidoras só pode ocorrer se comprovado o nexo de causalidade, 

que reparo dos equipamentos sem análise técnica exclui a 

responsabilidade, de conformidade com o art. 10, parágrafo único, II da 

Resolução Aneel no 61/2004. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da 

CF) da concessionária, de serviço público. Ação regressiva da 

seguradora para reaver o que despendeu em favor do segurado. 

Demonstrado o nexo entre o pico de tensão e os danos havidos no 

equipamento do segurado da apelada. Devida a indenização no valor de 

R$ 8.261,09, a titulo de ressarcimento à seguradora, pelos consertos de 

cabeamento telefônico e aéreo do segurado, danificados por conta de 

uma explosão em sub-estação da ré existente dentro do condomínio. Há 

demonstração de nexo causal entre a sobre-tensão elétrica ocorrida na 

'sub-estação de energia elétrica localizada o condomínio e os danos 

havidos nos equipamentos do segurado da apelada. A Resolução Aneel 

nº 61/2004 não a isenta a indenização em virtude do consumidor ter 

providenciado a reparação dos equipamentos (art. 10, parágrafo único, I 

da Resolução Aneel nº 61), apenas não poderia ficar aguardando 

indefinidamente providências da apelante. Quem teria que provar a 

existência ou inexistência de nexo seria a prestadora de serviços e não o 

lesionado. Ação regressiva procedente. Recurso improvido.[...]" (STJ - 

AREsp: 175255 SP 2012/0094627-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 08/06/2015) Negritei. Portanto, comprovadas estão as 

alegações da autora no sentido da responsabilidade da concessionária ré 

quanto ao dano ocorrido na distribuição de energia. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. Suficientemente comprovadas estão as 

alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos 

colacionados à sua inicial que mostram a ocorrência do sinistro, bem 

como, o depósito realizado em favor dos segurados 4811443, 4811461, 

4811464 e 4811469. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do CDC, é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Sendo assim, cabível o pedido 

da parte autora, no sentido de que seja indenizada. A demandada alega, 

também, não ter havido requerimento administrativo na tentativa de 

solucionar o caso, em tema análogo julgou o TJ-SP: “Responsabilidade 

civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados 

equipamentos de elevadores por sobretensão de energia elétrica. Ação 

regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Sentença 

de improcedência. Reforma. Incidência do CDC. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo. Art. 5º, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de 

nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os 

danos nos equipamentos eletrônicos da segurada. Não caracterização de 

caso fortuito ou força maior. Responsabilidade objetiva. Indenização 

devida. Correção monetária e juros de mora desde o desembolso. 

Precedentes do C. STJ. Recurso provido. Não se pode afastar a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na 

hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus 

segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o 

disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público de 

energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade 

objetiva da Administração, bem como o acesso ao judiciário não está 

condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, 

interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos 

causados, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra as 

descargas elétricas, sendo a prova idônea e suficiente acerca do nexo 

causal, não contraposta pela ré, além de constar a demonstração de 

comunicação da ocorrência à concessionária”. (TJ-SP - APL: 

10056556720168260068 SP 1005655-67.2016.8.26.0068, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/02/2017) Negritei. Como demonstrado, não merece 

guarida tal alegação, já que a demanda judicial não exige esgotamento da 

via administrativa, tampouco está condicionada a requerimentos 

extrajudiciais, justamente por prevalecer o direito ao acesso à justiça, 

previsto em nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV: “XXXV - a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito;” É dizer, aplica-se o princípio também às autoridades 

administrativas e qualquer tentativa de inviabilização do acesso ao 

judiciário corresponde à sua violação. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, para CONDENAR a demandada a ressarcir à autora o valor R$ 

5.090,66 (cinco mil noventa reais e sessenta seis centavos) referente aos 

danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada 

desembolso (R$1.088,00 - 20/07/2015; R$2.702,66 - R$25/09/2015; 

1.025,00 - 16/11/2015 e R$250,00 +25,00 27/11/2015). CONDENO, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito [1] Agência Narional de Energia Elétrica, Disponível em: 

h t t p : / / w w w . a n e e l . g o v . b r / b u s c a ?

p_p_id=101&p_p_-lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_1

01_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToF

ullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Fbusca&_101_assetEntryId=15044075

&_101_type=content&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=barramento&re

diredi=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_p_id%3D3%

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3DmDmaximiz%26p_p_mode%3Dvie

w%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbarramento%26_3_search .

x%3D0%26_3_search.y%3D0%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%2

52Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fbusca&inhe

ritRedirect=true, acesso em 10/02/2017

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021001-59.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ARAGAO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1021001-59.2016.8.11.0041 AUTOR: 

ADEMIR ARAGAO COSTA RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este processo. Em seguida, 

considerando a concordância da parte credora com o valor depositado 

voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo e determino o ARQUIVAMENTO com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014553-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE MEDEIROS JUNIOR OAB - GO28786 (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI OAB - GO11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014553-70.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 

EXECUTADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior 

celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá 

meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento 

do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, 

deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035826-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035826-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OLICIO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: CAB CUIABA S/A 

- CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. O requerente através do petitório e documentos de ID. 11784458 a 

11784924 informa que a requerida, apesar de devidamente intimada para 

cumprimento da decisão de ID. 10871977, não vêm cumprindo com a tutela 

antecipada deferida, visto que interrompeu o fornecimento dos serviços 

(ID 1178488 e 11784896), além disso, requer que seja determinado o 

cumprimento da medida antecipatória, bem como seja aplicada multa por 

descumprimento. Diante da informação do descumprimento da ordem 

judicial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para que restabeleça o 

fornecimento de água na matrícula nº 502619-9, no prazo de 02 dias sob 

pena de aplicação de multa diária a ser fixada, advertindo-a, de que, caso 

haja novo descumprimento, os responsáveis serão processados 

criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código 

Penal). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1021077 Nr: 32461-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JACINTO COSTA, ADELINO 

SIMÕES CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, ILSE ANA 

DAHMER - OAB:4.447B OAB/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Intime-se a autora para manifestação acerca da certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945396 Nr: 57643-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMA MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESS - OAB:, 

VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 830304 Nr: 36018-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER CASSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:5206-A

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 
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impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034277 Nr: 38761-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUYAN SILVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo dos Santos Variani 

- OAB:20908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1060214 Nr: 51181-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C. BALAN - ME (BALA VIAGENS),, CLAUDINEY 

CASAROTTO BALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA TRANSPORTES EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se os autos a fim de que apresentem o contrato socal da empresa 

requerida e sua situação perante junta comercial, para posterior análise do 

pedido de emenda a inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082519 Nr: 2718-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GUIMARÃES ZOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUINA DE VENDAS NORTE 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA FERNANDES ALVES LEITE 

- OAB:138230/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 18458 Nr: 11952-21.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE VIEGAS ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948

 Vistos etc.

Considerando que o benefício da justiça gratuita pode ser deferido a 

qualquer tempo, à luz do entendimento do STJ, esboçado no Resp 904289, 

DEFIRO o pedido da executada de fls. 517/547, uma vez que não possui 

condições de arcar com as custas processuais, conforme se denota 

inclusive da insolvência constatada em sede de liquidação extrajudicial.

Comunique-se a Central da Arrecadação para providências e baixas das 

anotações.

Cumpra-se, após retornem-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 263486 Nr: 22019-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:144.879/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649, EDEVAL DÓRICO DA CRUZ E SILVA - 

OAB:9091-MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752947 Nr: 4828-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO FRANCISCO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL - GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 305/308.

A segunda executada GENERAL MOTORS DO BRASIL, efetuou o depósito 

espontâneo da quantia de R$ 4.698,16, motivo pela qual determino a 

expedição de alvará de levantamento em favor do autor para conta a ser 

indicada nos autos.

Diante a existência de saldo remanescente, bem como da condenação 

solidária, analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da 

parte devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, determino a intimação das partes devedoras (nos termos do 

artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 805589 Nr: 12048-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉTICA MAISON ROYALE LTDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817734 Nr: 24162-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, A P DA SILVA PAGNUSSAT 

ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ME, CONSIGNUM GESTÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - OAB:8.658/MT, 

NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, efetuando seu respectivo pagamento, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901655 Nr: 31076-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSR, KDSR, LUCIMAR POLONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011A, DANIELE DE FARIA RIBEIRO 

GONZAGA - OAB:36528, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:OAB/GO 

30.485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MS/15.155-A, LUCIMER 

COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO

 Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização referente ao seguro de vida em grupo, 

consistente na quitação das prestações restantes do consórcio e emitindo 

a respectiva carta de crédito no valor de R$ 36.610,00 (trinta e seis mil 

seiscentos e dez reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data 

prevista para pagamento.

CONDENO ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1160451 Nr: 36120-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHERTTA HOANA COUTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

O pedido de restituição de valores decorrentes de guias recursais não 

utilizadas nos autos devem ser endereçadas ao Diretoria do Foro, motivo 

pelo qual deixo de analisar o pedido da requerida de fls. 89/91-verso.

Não havendo pedido de cumprimento de sentença, nem mesmo 

cumprimento espontâneo, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1195041 Nr: 3055-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY ALONSO, CID IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTEU NILDEMIR DE 

MAGALHÃES - OAB:171.368/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o embargante acerca da impugnação aos embargos no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 81693 Nr: 6297-20.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ascombril - Associação dos comerciantes da 

praça 8 de abril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito.

Intime-se.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 256189 Nr: 23997-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

BRASILEIRA - PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre a 

resposta de ofício colacionada aos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452081 Nr: 24251-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, GERALDO SIDNEI AFONSO - 

OAB:5740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do recurso de embargos de 

declaração opostos pela requerida em face da decisão de fls. 340.

Determinada a intimação da DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA a concessionária, alegou omissão no que tange a 

responsabilidade pelas despesas com a entrega do veículo, concernente 

a guincho e eventual custo diante do lapso temporal nas dependências da 

requerida.

Verifica-se que razão assiste a parte, assim, CONHEÇO dos presentes 

embargos e os ACOLHO, a fim de sanar a omissão e determinar a 

intimação da DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que proceda a 

restituição do veículo ao autor, no mesmo estado em que se encontrava 
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quando deu entrada na concessionária, ficando o autor responsável pelo 

fornecimento de meios necessários para sua retirada na concessionária 

(guincho), não havendo que se falar em taxa/custos de pátio, uma vez 

que não foi formulado pedido nesse sentido, durante a fase cognitiva.

A fim de dar efetividade a sentença proferida nos autos, assinalo o dia 21 

de fevereiro de 2018, às 10 horas para entrega do bem nas dependências 

da requerida.

Intimem-se as partes na pessoa de seus patronos.

Não obstante a ordem emanada, tendo o autor indicado telefones de 

contato no petitório de fls. 329, não vislumbro objeção para entrega do 

bem em data anterior no caso consenso das partes, a luz do Princípio da 

Cooperação.

Cumpra-se, após remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736759 Nr: 33208-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDAS' S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARINA MORAES SILVA FIACADORI, JOSÉ IRINEU 

FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791711 Nr: 45793-36.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z & M PARTICIPAÇÕES LTDA, CALCENTER CALÇADOS 

CENTRO OESTE LTDA, SIDNEY BLOS DIAS, RODRIGO LEIBANTE 

LORETTO RIBEIRO, CAROLINA CARRARO MARTINS ZANATTA, 

CAROLINA CARRARO MARTINS ZANATTA, ECZ, GCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, PRATT & WHITNEY CANADA CORP. ( P&WC ), ALGAR 

AVIATION TAXI AEREO S/A ABC/ALGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:6894, MARCOS VINICIUS GLERIAN - OAB:12112, 

Osmar Brina Correa Lima - OAB:10.555-MG, SÉRGIO MOURÃO 

CORRÊA LIMA - OAB:64.026/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536, 

GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 SP, MANUELA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:14379, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Diante da petição conjunta apresentada pelas partes, defiro a suspensão 

do feito pelo prazo requerido.

Após, intimem-se as partes para maifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 793733 Nr: 65-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824633 Nr: 30678-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ORLANDO DIAS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas, conforme a CNGC.

Remeta-se os autos ao meu substituto legal, tendo em vista que se trata 

de processo da Meta 2 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837808 Nr: 42553-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPUS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

LTDA ME, DANIEL MADUREIRA RODRIGUES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 838188 Nr: 42901-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEYBSON BARROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869121 Nr: 8882-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIMA JUNIOR, DOMENE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte exequente informa que o crédito se encontra 

habilitado na lista de credores da recuperação judicial em tramite pela 1ª 

Vara De Falências E Recuperações Judiciais – Foro Central Cível Da 

Comarca De São Paulo (1016422-34.2017.8.26.0100), Defiro o pedido 

formulado às fls.253/254, e determino a remessa dos autos ao ARQUIVO 

com as baixas, formalidades de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870245 Nr: 9749-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO, VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, Samuel Petri 

Soletti - OAB:12327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 916944 Nr: 41395-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRASIO ROCHA DOS SANTOS, MARINEIDE ROCHA 

DOS SANTOS COSTA, MARIA LUCIA DOS SANTOS MARTINS, ARISTON 

ROCHA DOS SANTOS, MILTON ELIZEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLIVEIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ELIZEU DA SILVA - 

OAB:18496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, embora 

a diligência negativa, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091050 Nr: 6623-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva aportou sem tempo hábil para cumprimento, 

bem como em análise ao feito de origem, verifica-se que já se encontra 

inclusive sentenciado, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1168856 Nr: 39616-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR RODRIGUES MARCHESINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA UNIVERSAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1191021 Nr: 1716-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO BARRIONUEVO, ELIZABETH 

AMABILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS COSTA VELHO, 

ADRIANA ZAMBONI VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1277506 Nr: 1046-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADA TOUR LTDA, HSBC BANK BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80.150/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC.

 CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 68166 Nr: 4937-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, CONSTRUMAT 

CIVELETRO ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

cronograma apresentado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 231-58.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAVON BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ, 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, INSTITUTO DE TUMORES 

E CUID. PALIATIVOS DE CUIABÁ LT., INSTITUTO DE ANATOMIA 

PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA, CLÍNICA FEMINA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA, ONCOMED TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR, LABORATÓRIO SÃO NICOLAU ANATOMIA PAT. E 

CITOLOGIA, GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, 

WALDICY DA SILVA COSTA, GABRIEL NOVIS NEVES, CRISTINA 

GUIMARÃES INOCÊNCIO, SHANDRA MARIA BARBOSA LANZIERI, ALI 

YASSIN, YASNAYA TANUS SOARES, GILMAR FERREIRA ESPÍRITO 

SANTO, FERNANDO GABRIEL P. DE BOURBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALEX TOCANTINS MATOS - OAB:5483, ANA 

PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7.322-A/MT, ANDREA P. BIANCARDINI - OAB:OAB/MT 

Nº 5009, CELSO TADEU MONTEIRO BASTOS - OAB:3853/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, JOAO 

NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1.820, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LUIZ SOUZA 

REIS - OAB:2.408-B, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando 

para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta 

Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca 

e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: MAX NASCIMENTO DE REZENDE

Data da Carga: 15/02/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 166025 Nr: 15815-92.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/PE 808-A, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT 

11.287, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - OAB:DF/16.785

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado às fls. 399/400 e 345.

Após conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 349130 Nr: 19414-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUINHOS AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:9827

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 361429 Nr: 31307-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERBENS IMÓVEIS LTDA, HELBERT LUCAS CORREA 

MENANDRO, IVONIL LUCAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETÉS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, OESTE FORMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779/MT, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 DEFIRO o pedido de sub-rogação do KENIA ADRIANA DE AQUINO E 

JULIANO CESAR CLEMENTE, ao direito do exequente reconhecidos, em 

razão da penhora realizada no rosto dos autos, bem como do decurso de 

prazo para embargos.Sabe-se que a sub-rogação ora deferida, limita-se 

aos valores estabelecidos no titulo exequendo, obedecida a verba 

sucumbencial executada nos autos e a penhora de primeiro grau do juízo 

da Décima Vara Cível da Capital, proveniente dos autos nº 

11595-07.2011.811.0041 da 10º Vara Civil da Capital.Retifica-se a capa 

dos autos, bem como o registro perante o Cartório Distribuidor fazendo-se 

incluir o exequente OTACILIO PERON, no que tange a execução da verba 

sucumbencial, e também no polo ativo da demanda os sub-rogatórios 

KENIA ADRIANA DE AQUINO E JULIANO CESAR CLEMENTE.No mais, tendo 

a executada indicado bens a penhora por meio do petitório de fls. 

2536/2538 e 2547/2551, DETERMINO que se proceda a penhora sobre os 

imóveis indicados, nos termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 e 845 § 1° do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte exequente para providenciar a 

respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como 

apresente a matrícula atualizada do bem.EXPEÇA-SE o necessário para 

que seja efetivada a penhora do imóvel em questão, nomeando-se a 

própria executada proprietária como depositária.LAVRE-SE o competente 

Termo de Penhora.Após PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, 
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intimando-se as partes para manifestarem no prazo legal.Após a juntada 

do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão.Na 

oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem 

penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular”, sob pena da execução prosseguir com a forma convencional 

(a l ienação do bem penhorado por  meio de hasta 

pública).Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372845 Nr: 9598-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA GAJARDONI FEITOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO 

DE TÍTULOS DE CUIABÁ, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre cálculo de 

fls., 532 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 381193 Nr: 16781-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA DORNELLES, ARAQUEM BENEDITO 

SILVA, JUSSARA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT, SÉRGIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:9.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

DORNELLAS FILHO - OAB:10.338-MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora quedou-se inerte após intimação para 

manifestação em 05 (cinco) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as baixas e formalidades de estilo, até eventual 

impulsionamento da parte interessada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 384869 Nr: 20577-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIÁIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELLY MARIA LAURINDO OLIVEIRA, SELMA 

SANTINI DE OLIVEIRA, MAURICIO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a penhora do imóvel matrícula 73323, de propriedade da 

Senhora Selma, proceda-se a avaliação do bem, com a intimação da 

executada em seguida.

Cumpra-se o decisório de fls. 216/216-verso em íntegra.

Após, volvam os autos conclusos para necessidade de reforço de 

penhora, tendo em vista que já houve a anotação premonitória sobre o 

bem de matrícula 51.630.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402037 Nr: 34493-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZETE MIRANDA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA/SOMA REVENDEDORADE 

VEÍCULOS CHEVROLET, CHEVROLET - GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR AP. KARASIAKI - 

OAB:6448-MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 417682 Nr: 4872-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 95/104.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 417954 Nr: 4981-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA - OAB:259.251/SP, 

PEDRO IVO SILVA SANTOS - OAB:12892/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 741461 Nr: 38273-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, 

MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 
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OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17617

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais ajuizada por CESAR 

SOARES SILVA em face da MAPFRE SEGUROS GERAIS devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 352/353 foi homologado o calculo da contadoria e determinado o 

prosseguimento da execução, com a intimação da executada para efetuar 

o pagamento do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de execução forçada.

Irresignado, a parte requerida interpôs agravo de instrumento 

(fls.357/365), o qual fora negado seguimento.

À fl. 373 comparece o requerido comprovando o deposito para fins de 

garantia do juízo, até trânsito em julgado o Agravo de Instrumento 

interposto pela mesma.

Em pesquisa ao supracitado Agravo de Instrumento, verifica-se que teve a 

data do trânsito em julgado no dia 24.10.2017.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

 Diante disso, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada nos autos, em favor da parte exequente, mediante 

transferência para conta indicada a ser indicada, com seus acréscimos 

legais.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 754463 Nr: 6445-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA FURQUIM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789286 Nr: 43286-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834716 Nr: 40002-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se novamente o exequente acerca do cálculo da contadoria de fls. 

319, uma vez que não houve publicação na pessoa do advogado indicado 

no petitório de fls. 311.

Intime-se ainda a executada BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, a fim de que efetue o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de execução forçada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 863389 Nr: 4346-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY CLEIDE MOTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864807 Nr: 5475-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, interposta por 

ERNESTINA CLEMENTINA DA SILVA em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATO-GROSSENSE S.A – REDE CEMAT, devidamente 

qualificados.

Relata a parte autora que, na data de 29.07.2013 trafegava como 

passageira pela rodovia MT-010, sentido Rosário Oeste-Cuiabá, quando, 

em sentido contrário, vinha uma S-10 de propriedade da requerida, que ao 

se cruzar com o carro em que estava a parte autora foi lançada uma 

escada em direção ao veículo, tendo o motorista que desviar caindo num 

despenhadeiro .

Informa que no momento do acidente, os funcionários da requerida não 

prestaram qualquer socorro, e se evadiram do local, sendo a parte autora 

e demais ocupantes do veículo socorridos por testemunhas que 

presenciaram o ocorrido.

Por tais motivos, pleiteia que a requerida seja compelida ao pagamento de 

indenização pelos Danos Morais causados.

Instruiu a exordial com os documentos de fls.15/17.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 30/50, 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa, no mérito aduz não ter ficado 

comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado, não 

havendo qualquer ilícito indenizável.

Impugnação às fls.45/50.

Instadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, 

comparece a parte autora pleiteando produção de prova oral.

Realizada audiência de Instrução (fls. 73) as testemunhas foram 

inquiridas, tendo as partes apresentado as alegações finais às fls. 

126/128 e 129/133.
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 É o relatório.

Decido.

O feito em questão se enquadra na hipótese prevista no caput do artigo 12 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza:

 “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação 

dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

Antes de adentrar ao mérito, necessária digressão acerca das 

preliminares suscitadas em Contestação.

 DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Alega a requerida que a autora é ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda, visto que não há nos autos qualquer documento que indique que 

havia passageiros no veículo acidentado.

Tal preliminar se confunde com o mérito, e como tal será apreciada.

Não havendo mais preliminares, passo a analisar o mérito.

O fato em debate é a reparação por danos morais, ocasionada pelo 

acidente no veículo em que estava a autora no dia 29.07.2013.

A inteligência do art. 186 do novo Código Civil Brasileiro, assim dispõe: 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Portanto tal assertiva corrobora com o art. 927 do 

mesmo diploma legal, que dispõe: aquele que, por ato ilícito causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo.

 Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento 

indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou 

imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo 

de causalidade entre o dano e comportamento do agente”. (Teoria Geral 

do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Da análise dos autos, constata-se que razão assiste ao (s) requerente 

(s), eis que das provas coligidas não restou demonstrado a ocorrência de 

nenhuma das causas que poderiam elidir a responsabilidade do 

demandado.

 Ao caso judicializado, a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao 

disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo 

procedimento desidioso do condutor do veículo da ré.

Da narrativa da ocorrência confirmada pelas testemunhas, extrai-se em 

síntese que, os veículos estavam trafegando pela rodovia quando, perto 

de se cruzarem, uma escada foi lançada do veículo da requerida, tendo o 

veículo em que estava a autora que desviar, e em razão disso, perdeu o 

controle e acidentou caindo num despenhadeiro.

As testemunhas, como se pode verificar, são uníssonas em afirmar que o 

veículo que carregava a escada era da requerida, e que após o 

lançamento desta, voltaram para buscar e seguiram rumo sem prestar 

qualquer auxílio.

Por óbvio que um acidente numa estrada, onde os carros trafegam em 

velocidades superiores às do perímetro urbano, causa no mínimo, 

momentos de pura tensão, medo e angústia, e ainda somado ao fato de 

que o veículo caiu num barranco, com certeza causou prejuízos de ordem 

moral à autora.

É inegável que em razão do acidente, a parte autora experimentou grande 

abalo psicológico e emocional, haja vista o medo, e o pânico porque 

passou no momento do acidente, devendo ser reparados os danos na 

seara imaterial.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é 

a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor.

A propósito, trago das Jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DE 

GRANDES PROPORÇÕES. TRAUMA PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS. 

CONFIGURAÇÃO. VALORAÇÃO DO DANO. CRITÉRIO. I - O abalo 

psicológico sofrido pelo autor foi de grande monta, causado pelo medo e 

angústia vivenciados no momento do acidente, gerados pelo risco iminente 

de morte pelo qual passou, como também em decorrência do trauma 

experimentado ao ver pessoas mortas, pessoas lesionadas gemendo ou 

gritando por socorro, fatos estes que efetivamente abalam o psicológico 

da pessoa e causam danos morais. II - Para fixação dos danos morais, 

deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, 

tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, 

as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice 

finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à vítima, não 

permitindo o seu enriquecimento imotivado. TJ-MG - AC: 

10557100018554001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 01/03/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/03/2016) destaquei.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, 

tenho por razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida:

 1) ao pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do desembolso.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

 P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 879927 Nr: 16716-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORBELINO BOJIKIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE TOSTAS FREITAS - 

OAB:14.041/MT, PAULO SÉRGIO FERRAZ DE CAMARGO - OAB:SP 

180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença proferida nos autos já se encontra 

executada provisóriamente nos autos de Código n. 1249175, traslade-se 

cópia da certidão de transito em julgado para o mencionado feito a fim de 

convalidá-la em definitivo.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890393 Nr: 23493-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Vistos etc.

Inicialmente, não conheço do petitório da executada de fls. 176/185, tendo 

em vista o trânsito em julgado da sentença, uma vez que na fase cognitiva 

atribuiu a responsabilidade de pagamento a determinada pessoa, agora 

informa que o responsável pelo pagamento seria outro, sem razão.
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Trata-se ainda de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos 

autores às fls. 167/175.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 899803 Nr: 29689-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICOISAS FRANQUIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITO MAIS COISAS COMERCIO DE 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18.555

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

respeito do petitório da autora de fls. 160/161.

Diante da falta justidicada da requerida a audiência anteriormente 

designada, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e 

posterior realização da audiência de conciliação.

Intimem-se os advogados que deverão comparecer acompanhados das 

partes, independentemente da intimação das mesmas.

Não havendo composição, volvam os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1083303 Nr: 3099-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MORAIS POMPEU DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1124701 Nr: 20769-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE, ALI MOHAMAD DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80.150/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128068 Nr: 22181-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADAUTO BICUDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140224 Nr: 27478-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL VILA VERDE EPP, SERGIO AUGUSTO BICCA 

NIEDERAUERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1156017 Nr: 34290-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE CRISTINA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO CARVALHO DE BRITO - 

OAB:105.893-RJ, FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB:11.444-ES, 

RAFAEL LIBARDI COMARELA - OAB:11323-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Cumpra-se a missiva no endereço indicado às fls. 47/48.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1169969 Nr: 40163-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVAN ALVES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:186652, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1179869 Nr: 43768-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DULEBA - 

OAB:PR/36.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1196835 Nr: 3588-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. ALVES DE MIRANDA E CIA LTDA - COLÉGIO 

DINÂMICO, FABIO ALVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DOS SANTOS LOYO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRECILIANA DIAS SANTOS 

MIRANDA - OAB:4430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Efetuado o pagamento da diligência, CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1209509 Nr: 8254-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOY CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES TEIXEIRA, HÉLIA 

APARECIDA VEXEL PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUÍS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1238840 Nr: 17751-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBRAM - SISTEMA BRASILEIRO DE AJUDA 

MÚTUA LTDA, IZIDORO TOMAIS DE AQUINO, WELLINTON AZEVEDO 

MIRANDA, ROBERTO CALDEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:OAB/MS 4113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Materialize a certidão do oficial de justiça lançada no APOLO do dia 

27/11/2017.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249255 Nr: 20902-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls. 70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 205674 Nr: 18929-05.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA AIARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NOVA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Andreo Gancedo 

Saber - OAB:5692, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, JOÃO 

CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:3.849-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT

 Vistos etc.

Às fls. 228/337 comparece a parte exequente aos autos requerendo que 

seja reconhecida a sucessão empresarial do executado juntando diversos 

documentos, contudo para que seja procedida à análise do pleito, 

necessária a instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, tal procedimento segundo o que preceitua o novo 

CPC deverá estar nos moldes do artigo 133 e seguintes.

É importante que não percamos de vista que a prova não é um fim em si 

mesma, mas instrumento para construir a verdade no processo. É 

condição necessária para o controle da legalidade, reforço à segurança 

jurídica e à primazia da lei. Só há estabilidade social por meio da 

estabilidade das leis que, por sua vez, só é atingida se o próprio direito 

puder assegurar, de alguma maneira, a existência de um método de cotejo 

entre os fatos provados e as previsões legais. Sem isso, não há 

previsibilidade, segurança e legalidade.

Portanto, o inovador incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica supre uma lacuna processual, ao permitir que, antes da 

apreciação do pedido de redirecionamento, a parte defenda-se, apresente 

provas e tenha sua defesa apreciada (arts. 135 e 136 do NCPC). O 

contraditório será observado desde o início, sendo assegurado a todos o 

devido processo legal.

 Dessa forma, DESENTRANHE-SE a Secretaria Judicial o incidente de fls. 

228/337, remetendo-o ao Cartório Distribuidor para ser distribuído por 

dependência a estes autos.

Após, CITE-SE a pessoa jurídica indicada para manifestarem-se e 

requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento no artigo 135 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 301752 Nr: 14161-65.2007.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DURIGÃO, MAGNO RIBEIRO 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - 

OAB:16536/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341-A, PRISCILA ALVES DO NASCIMENTO - OAB:21042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a carta precatória 

devolvida, no prazo de 05 dias, sob pena de extição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 380530 Nr: 16719-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABQM - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE 

CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, 

Silvio Donato Scagliusi - OAB:90851/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388549 Nr: 24232-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA FRANCISCA DA SILVA ALVES, 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não tendo a executada efetuado o pagamento do débito, embora citada, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 751207 Nr: 2954-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA, CLAUDETE 

BRAMBATI VENSON, CLAUDINO BRAMBATI VENSON, JOACIR JOLANDO 

NEVES, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, FAUSTO EUGENIO MASSON, 

PEDRO CARLOS MAZIERO, JOVELINA RITA VENSON, ENIO PELEGRINO, 

WILMA MARIA DA SILVA BURALI, MARISE DUARTE FERRO GIRARDI, 

IRINEU DE SOUZA, ARILSON COSTA DE ARRUDA, ANELIO MAZZOCCO, 

AUREA APARECIDA DA SILVA, EDGAR BENEDITO ISIDORO, JOÃO 

CARLOS FICAGNA, EDIT SIMONATO FERRO, DEOMIRTES TESTA 

CANALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Diante do julgamento definitivo dos recursos de Agravo de Instrumentos 

interpostos em face das decisões proferidas nos autos, expeça-se em 

favor do exequente alvará da quantia remanescente do bloqueio Bacenjud 

de fls. 461/467, bem como do valor encontrado pela contadoria do juízo de 

R$ 75.067,65, com seus acrescimos legais, homologado às fls. 577/580, e 

depositado pelo banco executado em 09/10/2015, conforme requerido pelo 

exequente às fls. 648/700.

Após, conceda-se vista ao exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 774283 Nr: 27477-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO LIMA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:9.856-A, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT

 Vistos etc.

Intime-se o peticionante de fls. 346 a fim de que indique de forma precisa 

as razões do referido pedido, bem como se subsistem, face ao acordo 

protocolado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio 

como anuência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784512 Nr: 38314-89.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO PEREIRA PADILHA, BERENICE PEREIRA 

PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARC GHISLAIN ZIMMER, ALLIANZ 

SEGUROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 Vistos etc.

 Uma vez proferida sentença, esgota-se a prestação jurisdicional deste 

juízo, não lhe cabendo mais decidir acerca de questões novas suscitadas, 

nem de se avançar na concretização do comandado condenatório da 

sentença nestes autos, ainda mais na pendência de julgamento de 

recursos de apelação interpostos no feito.

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA 

SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FEITO SENTENCIADO 

– NULIDADES QUE DEVERIAM SER ARGUIDAS EM RECURSO PRÓPRIO – 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Sentenciado o feito, há que se 

reconhecer que encerrou-se a prestação jurisdicional do juízo singular e 

as alegadas nulidades processuais devem ser arguidas em recurso 

próprio. Assim, em que pesem às judiciosas razões arguidas pelo 

Agravante de que houve afronta aos princípios da instrumentabilidade do 

processo, unirrecorribiliade da decisão e ampla defesa, bem como a tese 

de que o RAI visava reformar decisão interlocutória em cujo feito foi 

proferida “sentença extemporânea”, o decisum que negou seguimento ao 

RAI, por ser manifestamente inadmissível deve ser mantido porque a Ação 

já foi sentenciada.” (AgR 111627/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

Intime-se.

Ante o exposto, deixo de analisar a petição de fls. 737/739, pelos 

fundamentos acima esposados, o que nada impede a reiteração do pedido 

perante o juízo ad quem, que possui também Núcleo competente, se assim 

entender conveniente o eminente relator.

Considerando que as partes demandadas interpuseram recursos de 

apelação, tendo a parte adversa apresentado suas contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignadas as 
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nossas homenagens.

Atente-se para o cumprimento do artigo 1.171 da CNGC, antes da remessa 

dos autos ao e. TJMT.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791959 Nr: 46047-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP, RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845162 Nr: 48873-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARQUES ROSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIC SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que manifeste acerca 

da pesquisa de endereço via Infojud, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861724 Nr: 3085-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Atheniense - 

OAB:47.470, FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 - 

A/MT

 Vistos etc.

Considerando a impugnação à proposta de honorários apresentada pela 

requerida às fls. 265/266, manifeste-se o expert.

Após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864806 Nr: 5474-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZETE CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida: 1)ao pagamento a título de indenização por danos materiais o 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do desembolso.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida e Denunciada 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), na forma prevista 

no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado, embora citado, não efetuou o pagamento 

do débito, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942087 Nr: 55800-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MOURA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Às fls. 290/291, foi requerido pelo exequente o cumprimento de sentença.

A executada se encontra em recuperação judicial, conforme noticiada no 

petitório de fls. 252/280.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

O pedido de recuperação judicial foi formulado pela empresa requerida em 

23.02.2017, sendo este o prazo limite para incidência dos juros e 

atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor.

Assim, determino a intimação do exequente, a fim de que atualize o cálculo 

do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 23/02/2017.
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Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1003029 Nr: 24732-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACIFIC TOUR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE BRAGA DE MOURA - 

OAB:29.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, e que a 

penhora via Bacenjud e Renajud, pode ser analisada pelo juízo 

deprecante, devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042472 Nr: 42743-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória.

A requerida informou que o débito cobrado nos autos, encontra-se 

abarcado no plano de recuperação judicial homologado pelo juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca.

A exequente comparece aos autos de fls. 123, informando que o plano de 

recuperação ainda não foi cumprido.

Posto isso, nota-se que a autora não nega a sujeição da quantia cobrada 

nos autos, ao plano de recuperação judicial homologado pelo juízo da 1ª 

Vara Cível, circunstância que implica na novação das dívidas, bem como a 

formação de título executivo judicial.

Destarte, a fim de se evitar decisão surpresa, intime-se a autora acerca 

da possível perda superveniente de interesse processual para o 

acionamento do procedimento monitório.

Após, volvam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081462 Nr: 2287-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO E MOREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação para 

recolhimento da diligência, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se 

à origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157568 Nr: 34899-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Apresentado o recolhimento da diligência, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1189074 Nr: 1058-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO PEDROSO BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:6972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1224259 Nr: 12908-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1236500 Nr: 17014-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOHR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva não conta com endereço para cumprimento, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1242718 Nr: 18953-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPOUPE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA - MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE CHRISTINA CYRILO - 

OAB:SP/50593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1258445 Nr: 23802-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO EIJI TOBISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

Considerando que a missiva já se encontra devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 978100 Nr: 13076-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca da resposta do ofício de fls. 288/290.

Manifestem-se ainda as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 81693 Nr: 6297-20.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ascombril - Associação dos comerciantes da 

praça 8 de abril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886339 Nr: 20777-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUGINA MARQUES CARVALHO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da ausência da parte autora e, considerando que não houve 

intimação pessoal do membro do Parquet e da Defensoria Pública, 

redesigno o dia 22/05/2018 às 15h00min, para a realização da Audiência 

de Instrução e Julgamento da presente demanda.

Intime-se a autora pessoalmente, no endereço indicado às fls. 54, 

atentando-se ainda quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido de 

que os interessados devem trazer para a audiência prevista, suas 
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respectivas testemunhas (art. 357 § 5º).

CIENTIFIQUE-SE PESSOALMENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942087 Nr: 55800-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MOURA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023433 Nr: 33616-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEU PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - 

OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerido) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736999 Nr: 33458-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIRGES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES SILVA ASSIS, MARIA SELESTE 

FIGUEIREDO, MARIA VICENCIA DE SOUZA, BENEDITA GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1110183 Nr: 14750-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO VITORINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA, DEMIAN 

MIZIARA AMARAL, MAURO HUDSON MONTEIRO, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, JOÃO PAULO DUTRA 

KASTELIK, NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S/A, CASSIO COCATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT-6.551-A, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381, 

ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, BIANCA 

BRAGA - OAB:14630, FELIPE CORDELLA RIBEIRO - OAB:41289, 

FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, HELLEN KAROLINE 

DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, 

LUCYANNA JOPPERT LIMA LOPES - OAB:24484/PR, MARIA 

FERNANDA ESPÓSITO SANTIN - OAB:20316, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, VANESSA TAVARES LOIS - OAB:26245, VICTOR 

SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006426-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006426-12.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

WALQUIRIA LUCIENE DA CRUZ NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Walquiria Luciene 

da Cruz Nascimento em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros. Antes 

mesmo de ter sido recebida a petição inicial, a parte requerente, por meio 

da petição acostada no Id. nº 10133932, apresentou pedido de desistência 

da demanda. É o breve relato. DECIDO. O feito comporta imediato 

julgamento. Destarte, a parte autora apresentou pedido de extinção do 

feito, expressando interesse na desistência da ação (Id. nº 10133932). 

Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e 

não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do 

pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe. 

Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida não restou 

concretizada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, 

com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII 

e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Sem custas, em razão da assistência judiciária 
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gratuita. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031616-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA NOVA PEDAGOGIA (RÉU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

GRUPO KROTON (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 10477326. Designo o dia 09/04/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta do réu 

será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados 

na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FRANCISCO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ademilson Francisco de Matos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, 

afirmando que é usuário do serviço de fornecimento de água prestado 

pela requerida, e que recebeu cobrança referente ao mês 06/2017, no 

valor de R$ 1.001,41, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água na residência do autor e se abster de inserir o nome 

dele nos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 11314960, que a ré emitiu faturas em 

2016 e 2017 nos valores de R$ 24,70, R$ 128,69, R$ 57,43, R$ 31,15, etc., 

mas efetuou cobrança no mês 06/2017, no valor de R$ 1.001,41 (ID 

11314965), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado 

nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência do autor, bem como de negativar o 

nome dele junto aos órgão de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. Designo o dia 23/04/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 
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procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032664-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F.M.P (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A (RÉU)

 

Vistos. Proceda-se a correção do polo ativo, para constar F.M.P 

representado por EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por FELIPE MIRANDA PINHEIRO, representado 

por sua genitora EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA em desfavor de 

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, aduzindo que era 

beneficiário/dependente do plano de saúde, contrato firmado por sua 

genitora com as rés, mas em 30/06/2016 teve o benefício cancelado, sem 

qualquer justificativa, estando, desde então, impossibilitado de realizar 

qualquer procedimento. Diante da suposta atitude arbitrária das rés, 

requer a concessão da tutela de urgência para determinar as mesmas a 

darem continuidade no serviço, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do 

pedido, já que ele informa na exordial que o plano foi cancelado em 

30/06/2016, entretanto, ajuizou a demanda apenas em outubro de 2017, ou 

seja, mais de um ano e não apresentou qualquer documento que 

comprovasse a necessidade do imediato restabelecimento do serviço sem 

a oitiva da parte contrária. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 03/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR BORTOLOSSO AMANCIO (AUTOR)

ALESSANDRA MIRANDA DUARTE (AUTOR)

EVANDRO CARLOS AMANCIO (AUTOR)

LANALICE GOLDONI (AUTOR)

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

OSVALDO BERNARDINO DE SOUZA (AUTOR)

ELIECY COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

ERLI DOS SANTOS (AUTOR)

IVONE VERAO DANTAS SENA (AUTOR)

BENEDITO PINTO DE SOUZA (AUTOR)

LUZIA DE ARRUDA CARVALHO (AUTOR)

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

LINAMAR DE RIBAMAR GOMES SILVA (AUTOR)

MARCIA REGINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 07/05/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 
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335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003664-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (AUTOR)

VANIA ANUNCIACAO DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

M. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 07/05/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poder Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003695-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a classificação dos documentos não condizem com 

o arquivo, assim, intime-se o autor para promover nova 

inclusão/nomeação, bem como apresentar cópia legível do documento de 

identidade, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Na 

oportunidade, deverá a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc. ou recolher as custas de 

distribuição, também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035930-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 11 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019076-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA FERNANDES GARCIA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035982-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 10 horas para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 5397 Nr: 2199-60.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO MEIRELES DE ALMEIDA, 

HUMBERTO IRAN MEIRELES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Visto.

Indefiro o pedido de fls. 251/253, vez que na pesquisa do Renajud não 

apareceu qualquer informação de veículo em nome do executado 

Humberto (fl. 244). Ademais, nos documentos de fls. 255/260 não constam 

os nomes dos proprietários dos automóveis.

Intime-se o exequente para cumprir a solicitação de fl. 250, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719327 Nr: 11595-07.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELBERT LUCAS CORREA MENANDRO, IVONIL LUCAS 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMÓVEIS LTDA, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA, 

ELAINE ROSA MASSANEIRO, SIDNEI OLIVEIRA, SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAYLA 

LUCAS CORRÊA MENANDRO - OAB:10.392 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Visto.

Verifica-se que as partes envolvidas no acordo, com exceção dos 

autores, não integraram a lide e o advogado Eduardo Cubitza não possui 

procuração juntada nos autos, assim, intime-se os autores para prestarem 

os devidos esclarecimentos e o referido advogado para regularizar a 

representação processual, tudo no prazo de quinze dias.

 Após a regularização, voltem-me conclusos para homologação de 

acordo.

 Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400952 Nr: 33531-59.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ELIFAS GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 Considerando que os documentos solicitados pelo perito judicial são 

essenciais para a realização da perícia postulada pelo réu, diante da 

inercia da autora em fornecer os documentos especificados às fls. 615, 

expeça-se mandado de busca e apreensão dos mesmos, nos termos do 

art. 400, § único.

 Com os documentos intime-se o perito para dar início a perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722415 Nr: 17954-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONISETE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT LUCAS CORREA MEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, NAYLA LUCAS CORRÊA MENANDRO - 

OAB:10.392 MT

 Código717250 e Código722415

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TITULO 

promovida por Aparecido Donisete Monteiro em desfavor de Helbert Lucas 

Correa Meandro em que as partes noticiaram às fls. 158/160 do autos, 

após a sentença que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do cumprimento.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051772 Nr: 47315-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO FELIPE MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT

 Código 1051772

Visto.

As partes Condomínio Residencial Paiaguas Quadra 06 e Cassio Felipe 

Miotto noticiaram às fls. 102/104 que se compuseram amigavelmente, pelo 

que. HOMOLOGO o acordo entabulado entre estas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Cuiabá (MT), 16 de fevereiro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158197 Nr: 35177-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Visto.

Expeça-se alvará em favor da requerida para levantamento de toda 

quantia depositada pela autora.

No mais, verifica-se que o TJMT determinou o sobrestamento da 

tramitação do recurso de Agravo de Instrumento n. 
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1003273-31.2016.8.11.0000 até solução do STJ, acerca do tema afetado 

n. 952 (fls. 287/288).

Assim, diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1568244/RJ, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

suspenda-se o andamento deste feito até solução definitiva da 

controvérsia repetitiva (tema 952) levantada sobre:

“Discute-se a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê 

o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do 

usuário”.

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar 

prosseguimento no feito após a solução da Corte Superior, bem como do 

nosso egrégio TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717250 Nr: 8391-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONISETE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT LUCAS CORREA MEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, NAYLA LUCAS CORRÊA MENANDRO - 

OAB:10.392 MT

 Código717250 e Código722415

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TITULO 

promovida por Aparecido Donisete Monteiro em desfavor de Helbert Lucas 

Correa Meandro em que as partes noticiaram às fls. 158/160 do autos, 

após a sentença que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do cumprimento.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859771 Nr: 1579-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DO SOCORRO FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por Josefa do 

Socorro Firmino em desfavor de Centro Odontológico do Povo.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 870291 Nr: 9781-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI SABINO DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por Zeni Sabino de 

Marco em desfavor de Banco Panamericano S/A.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos 

termos do art. 85, § 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita o pagamento 

ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906149 Nr: 34361-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NERI RELOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME CUIABÁ INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/MT, LUIZ ANTONIO APOLINÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Diante do exposto e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, Julgo Parcialmente 

Procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) Condenar a requerida 

a restituir ao autor os juros moratórios cobrados sobre o saldo devedor, o 

qual deverá ser restituído de forma simples, limitado a data da conclusão 

do financiamento, qual seja 10.07.2012 até a data da efetivação do 

contrato de financiamento.2) Condenar a requerida a indenizar o autor 

pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. 3) Condenar a 

requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, com as 

despesas do aluguel de outro imóvel e taxa condominial do imóvel que não 

lhe foi entregue, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data do vencimento de cada aluguel e taxa condominial do imóvel que não 

foi entregue, considerando termo inicial julho de 2012 e termo final a 

entrega das chaves, o valor do aluguel e taxa de condomínio será o 

correspondente aos documentos de fls. 62 e 64. Como o autor decaiu de 

parte mínima dos pedidos, condeno a requerida ao pagamento integral das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com 

base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-seCuiabá, 19 de fevereiro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158153 Nr: 35151-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLLEY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 
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OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Weslley da Silva 

Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente intensa no “dedo do pé direito”, corrigido monetariamente data 

do sinistro (08/02/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1192756 Nr: 2293-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao sistema APOLO, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966725 Nr: 7719-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO DASSOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ervino 

Dassow em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente média no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/11/2013) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052115 Nr: 47458-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RENATA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Rita Renata 

Cavalcanti em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos 

e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média no pé direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (02/04/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111061 Nr: 15115-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. SILVA AGUIAR REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - ME, SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GRECO - 

OAB:234.347/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147142 Nr: 30468-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ALMEIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Diante da informação do perito de fl. 118, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956734 Nr: 3425-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERT WAGNER CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora à se 

manifestar acerca da certidão de fls. 85 .

 Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958380 Nr: 4148-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. D. BORGES - 

OAB:13.274

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por 

CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MACHADO em desfavor de SOTRAUMA 

SOCIEDADE CIVIL LTDA.

DEFIRO o requerido às fls. 301 e torno sem efeito a certidão de fls. 290, 

visto que, considerando a data de juntada do ultimo mandado de citação, a 

contestação apresentada pela requerida Sotrauma Sociedade Civil Ltda. 

às fls. 145/154 mostra-se tempestiva.

Considerando a necessidade de demonstrar a ilegalidade na conduta do 

requerido, a existência de desídia, negligencia ou imprudência, ou a 

ocorrência de danos, sua extensão e o nexo causal e diante do que 

dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

11/09/2018 às 14:00 horas, para o depoimento pessoal da parte autora, da 

parte requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 Outras provas poderão ser deferidas, comprovada sua pertinência, 

depois de realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986761 Nr: 17075-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconhecendo a ilegitimidade ativa, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos 

arts. 86 do CPC. Fica, entretanto, suspenso o seu pagamento, vez que a 

requerente é beneficiária da Justiça Gratuita (art. 12 da Lei 

1.060/50).Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006413 Nr: 26076-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SOARES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 82/84 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110711 Nr: 14949-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARNEIRO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACIEL DOS SANTOS, WILLIAN 

NASCIMENTO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:15.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120988 Nr: 19234-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA APARECIDA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Cláudia Aparecida 

Benites em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente residual em estrutura torácica, corrigido monetariamente data 

do sinistro (29/01/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170207 Nr: 40256-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Jonathan Alves Muniz em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1187910 Nr: 588-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET HABITAÇÃO, MT FOMENTO - 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital.

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

ADVIRTO o Cartório Distribuidor, para que se atente quanto às 

redistribuições que estão sendo realizadas, tendo em vista a ocorrência 

de inúmeras remessas de feitos de competências diversas desse juízo, o 

que ocasiona atraso na prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971203 Nr: 9802-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEZELLEY GARCIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wezelley Garcia 

Santana em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 

e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente média em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/11/2012) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983367 Nr: 15553-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Indenização Danos Morais proposta por Fábio Pereira Alves em face de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A para:1)Condenar a requerida ao 

pagamento R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) acrescido de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos 

morais;2)Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% quinze por cento do valor 

atualizado da causa.Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto 

ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983813 Nr: 15761-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIVA GUABIRABA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985456 Nr: 16514-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOT, LUIZ ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989395 Nr: 18309-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSE DA SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Pedro 

José da Silva Martins em face de Tókio Marine Brasil Seguradora S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (22/04/2012) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995621 Nr: 21267-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997958 Nr: 22590-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE FREITAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999568 Nr: 23260-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNSS, TALITA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003287 Nr: 24844-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ANDERSON SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Cobrança 

da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ivan Anderson 

Santos Vieira em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (13/08/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004769 Nr: 25451-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTULINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Tertulino de Souza 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente leve em estrutura torácica, corrigido monetariamente 

data do sinistro (30/10/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 
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vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101048 Nr: 10973-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E FIGUEIREDO DE SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108097 Nr: 13912-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VILLAGIO BELLA PIETRA, FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON DOMINGOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE SILVA 

POZZOBON - OAB:20.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Aviso de 

Recebimento de fl. 38. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133804 Nr: 24532-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA DE ARAUJO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Thaisa de Araújo 

Abreu em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do joelho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (26/05/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139177 Nr: 27081-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY JOSÉ RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Diante das informações trazidas às fls. 93/103, sobre as quais o autor não 

se manifestou, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito, esclarecendo se o autor teve seu plano 

cancelado, manifestando-se sobre o pedido de reabilitação do plano de 

saúde.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1237585 Nr: 17406-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SCHEFFER TAQUES, MARCIA SCHEFFER 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MARINS - OAB:OAB/ 

DF 029320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 08.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 08

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1264384 Nr: 25832-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUNDINE HENNING PIETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

XAPURI - AC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

ADVIRTO o Cartório Distribuidor, para que se atente quanto às 

redistribuições que estão sendo realizadas, tendo em vista a ocorrência 

de inúmeras remessas de feitos de competências diversas desse juízo, o 

que ocasiona atraso na prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 772464 Nr: 25572-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS TADEU ÁVILA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON PADUA PACHECO - 

OAB:28.135-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a insuficiência dos requisitos inerentes da carta precatória, 

no tocante a ausência do inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (art. 260, II, CPC), 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 789552 Nr: 43566-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHLETIC WAY EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA DE GINASTICA SAÚDE E VIDA 

LTDA, EDYR DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS ALESSANDRO ALVES 

MEDEIROS - OAB:OAB/SC 26.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da certidão positiva de fls. 22, requerendo o que 

entender de direito.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte exequente, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Mantendo-se inerte a parte exequente, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 818199 Nr: 24581-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY AKIYOSHI HIRAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS A NASCIMENTO - 

OAB:147.959, MARCELO OLIVEIRA ROCHA - OAB:113.887/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a insuficiência dos requisitos inerentes da carta precatória, 

no tocante a ausência do inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (art. 260, II, CPC), 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960092 Nr: 4846-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FREITAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Silvio Freitas Pereira 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (19/11/2014) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962127 Nr: 5703-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA KELCI BISPO ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:OAB/MT 14.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Luana Kelci Bispo 

Albernaz em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (03/01/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970251 Nr: 9418-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Francisco Pereira 

Dias, em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- 

S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/02/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
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reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo.Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975346 Nr: 11784-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO CARVALHO MICHELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HENRIQUE BÉRGAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI - 

OAB:264.631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, no endereço indicado às fls. 19, servindo 

a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982982 Nr: 15374-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDO SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 167/170 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993563 Nr: 20210-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996345 Nr: 21782-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBENE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 103/105 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997283 Nr: 22297-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSE LEMOS, JOSÉ ARNALDO 

LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA SIQUERA - 

OAB:148.032/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 08, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000258 Nr: 23584-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORVILLI JOSE APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Horvilli José 

Aparecido em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão direita, 

corrigido monetariamente data do sinistro (17/12/2014) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006446 Nr: 26103-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN SOARES DE AVILA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - 

UNOPAR, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODIRGUES 
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DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, FLAVIA DE ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/OAB-MG, KAREN BADARÓ VIERO - 

OAB:270.219 OAB SP, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Cumprimento 

Contratual, Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela 

Antecipada proposta por Suelen Soares de Ávila Cardoso em face de 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e Editora e Distribuidora 

Educacional S/A.Condeno a autora ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.Transitado 

em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007454 Nr: 26516-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Victor Cezar 

Siewerdt dos Santos em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, uma vez que o autor já recebeu administrativamente o valor R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja 

execução ficará suspensa, se dentro de cinco anos, a contar desta 

decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, 

intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007706 Nr: 26665-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Marilene Silva de 

Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (27/10/2013) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008565 Nr: 26940-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:OAB/MT-8328, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034790 Nr: 38990-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PEREIRA, FLAVIA ZAPAROLI 

BERETTA PEREIRA, CAROLINA OTOBONI PEREIRA FAGUNDES, FUNAI - 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, THALES JOSE BORGES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 43, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1059366 Nr: 50704-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO JOSE DA SILVA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO AQUARONI ANDRADE - 

OAB:OAB/PR 53.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 11, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1078596 Nr: 602-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA VIEIRA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082995 Nr: 2946-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Francisco Xavier da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (14/03/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087013 Nr: 4743-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL ARAGUAIA LTDA, 

DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MELO DE QUEIROZ, MC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte Executada não efetuou o pagamento de 

débito reclamado, bem como não opôs Embargos à Execução, mesmo 

devidamente citado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Exequente para, no prazo legal, pleitear o que entender 

de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095430 Nr: 8581-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDESCO TURISMO LTDA., JULIANA W. TEDESCO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO LIVIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO CLETO 

RIGHETTO - OAB:18453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 25.

Cumpra-se na forma deprecada, no endereço indicado às fls. 28.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110474 Nr: 14862-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113292 Nr: 16025-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Fábio Rodrigo da 

Silva Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (13/02/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159583 Nr: 35768-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168139 Nr: 39332-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINON DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REI DA HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSÉ ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 09.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 09.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168250 Nr: 39395-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 (...)Na ação por danos decorrentes de acidente de trânsito, é conferida 

ao autor a faculdade de propor a ação no foro do seu próprio domicílio 

(regra geral do art. 94 do CPC), no foro do local do acidente ou, ainda, no 

foro do domicílio do réu (art. 100, parágrafo único do CPC). - O 

ajuizamento da ação em foro diverso dos acima explicitados fere o 

princípio do juiz natural. - Para que a parte seja condenada em litigância de 

má-fé é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, que a 

conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas elencadas 

no artigo 17 do Código de Processo Civil e que da sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa. V.V. (Segundo Vogal) Por 

dicção da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça, examinada em 

harmonia com os artigos 112 e 114, do CPC, a incompetência relativa 

repele declaração de ofício. Recurso provido. Recurso parcialmente 

provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0351.13.008764-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo(JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 01/10/2014, publicação da súmula em 13/10/2014) Portanto, 

em que pese a competência territorial ser relativa, entendo que, no caso 

dos autos, trata-se de competência absoluta, visto que com base no 

disposto no artigo 100, § único do CPC; art.100, IV, b, CPC e Súmula 363 

do STF, não se admite que a demanda seja proposta em comarca distinta 

dos foros, do domicilio do autor e do réu ou de suas sucursais ou local 

dos fatos, razão pela qual, tendo a parte autora indicado a cidade de 

Tangará da Serra/MT como domicilio do réu, declino da competência para o 

seu processamento e julgamento.Assim, visando assegurar os direitos 

básicos do autor, DECLINO DE OFÍCIO para a Comarca do domicílio da 

parte autora, para onde os autos deverão ser remetidos com as baixas e 

comunicações de estilo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1196637 Nr: 3511-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR HENRIQUE MARINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA, 

MARLENE MOURA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA FERREIRA PIRES FIRMO 

- OAB:143.486/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1221972 Nr: 12144-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526, JOAO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 06.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 06.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1230118 Nr: 14862-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO STABILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a insuficiência dos requisitos inerentes da carta precatória, 

no tocante a ausência do inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (art. 260, II, CPC), 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1260053 Nr: 24416-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS AVALLONE, IDA FESTA 

AVALLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:8564 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 08.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 08

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1265836 Nr: 26303-52.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS RODRIGUES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÂNCIO DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARISTEU MELO 

ALVES - OAB:CE/34.591-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 841120 Nr: 45432-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, F.A JUNQUEIRA FILHO - ME, 

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO HIROCAZU IKENO - 

OAB:3470-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência de uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário desta Capital.

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

ADVIRTO o Cartório Distribuidor, para que se atente quanto às 

redistribuições que estão sendo realizadas, tendo em vista a ocorrência 

de inúmeras remessas de feitos de competências diversas desse juízo, o 

que ocasiona atraso na prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 890711 Nr: 23703-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO SABIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RÉGIO PEGORARO - 

OAB:34.897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ratifico a decisão de fls. 26.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 26

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações.

Com a resposta, voltem-me os autos conclusos.

Permanecendo a parte autora inerte, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 899528 Nr: 29471-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ANTONIO BARCKERT E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA BIANQUETTI - 

OAB:63144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 13, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980433 Nr: 14332-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Cláudio Roberto de Santana em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), referente ao óbito da esposa da parte autora nos 

termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro 

(06/09/2013), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980735 Nr: 14437-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Gean Silva Moreira 

em face do Bradesco Auto /RE Companhia de Seguros, com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que o autor já recebeu 

administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais).Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de cinco 

anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999534 Nr: 23244-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FRANCISCO FELIPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Considerando a juntada de fls. 62/65, faculto a autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias junte os comprovantes de pagamento das custas 

processuais nos termos do art. 486 § 2º do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007691 Nr: 26651-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LOPES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Gilmar 

Lopes Nascimento em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (31/08/2012) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024099 Nr: 33926-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA PAMELLA AMARAL 

MARQUETTI SOUZA - OAB:16.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jucilei de Almeida em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 08/06/2015, conforme boletim de ocorrência acostados às fls. 

26/27 que lhe causou a invalidez.

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/45.

Pela decisão de fls. 46/46 v°, foi convertido o rito do procedimento comum 

sumário para ordinário, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita.

Na contestação de fls. 49/75, alega à requerida a preliminar da função 

social do seguro DPVAT, da alteração do polo passivo da ação e da 

inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo.

O autor, devidamente intimado para apresentar impugnação, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação, conforme informa a certidão de 

fls.93.

Às fls. 94/95 e 96/97 as partes especificaram as provas que pretendem 

produzir.

Pela decisão de fls. 100/102, o feito foi saneado, afastadas as 

preliminares, sendo fixado como ponto controvertido a ocorrência dos 

danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa), extensão do dano 

sequela, nexo de causalidade, culpabilidade, grau de culpabilidade e 

condições/porte econômico das partes. Sendo determinada a produção de 

prova pericial.

 A parte requerida apresentou o comprovante de pagamento dos 

honorários periciais às fls. 104/106.

Laudo pericial foi acostado à fls. 107/114, sobre o qual as partes foram 

intimadas para manifestarem.

O alvará dos honorários do perito judicial foi expedido às fls. 115.

Às fls. 118/120 manifestação da parte requerida com relação ao laudo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jucilei de Almeida em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos.

Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais).

O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, boletim de 

ocorrência e histórico médico (fls. 26/45), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido.

A perícia médica judicial realizada (fls. 107/114) atestou que “o periciado 

apresenta invalidez permanente média (50%) em membro superior direito”.

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões.

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece:

 "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei)

Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já 

previa, em sua redação original, a possibilidade de quantificação das 

lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias 

terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme 

fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos 

por um e por outro não se equivalem.

 Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente 

corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez.

A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das indenizações por 

morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no 

país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no país.

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07.

Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da indenização 

por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro e 
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invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 deverão ser 

tomados por base os novos limites indenizatórios no valor máximo de até 

R$13.500,00.

 Por sua vez, a aplicação do salário mínimo não fere o disposto nas Leis 

nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não revogaram a Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor da indenização fixada em salários mínimos e serve 

como fator de referência e não como indexador para corrigir a 

desvalorização da moeda.

No caso, considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2015, devem ser 

aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez.

Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez 

permanente do membro superior direito como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. 

INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR 

MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA 

TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE 

PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por 

invalidez permanente, requer a verificação, caso a caso, através de 

documentos idôneos hábeis a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da 

incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo 

para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 

(TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

10ª Câmara Cível)”.

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá 

a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais).

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC.

 DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% 

ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, 

§1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 

54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro.

 No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jucinei 

de Almeida em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:

a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/06/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

 b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 

8º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo.

 Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071249 Nr: 55934-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYLENE LAURA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Lucylene Laura 

Velasco em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (07/10/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1100294 Nr: 10677-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WW AGROPECUARIA LTDA, EVARISTO 

SOARES DE OLIVEIRA, MOTOMO YABUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fls. 26, verifica-se que a diligência restou 

negativa, não sendo possível efetivar a citação/intimação da parte autora, 

tendo em vista que há informação de que a mesma não é localizada no 

endereço indicado.

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159839 Nr: 35859-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Márcia G. Marinho - Estagiária.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1176369 Nr: 42593-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS, CLEIDE TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CASSILANDIA - MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a Resolução nº 11/2017/TP, determino a redistribuição da 

carta precatória, tendo em vista se tratar de competência de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Capital.

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

ADVIRTO o Cartório Distribuidor, para que se atente quanto às 

redistribuições que estão sendo realizadas, tendo em vista a ocorrência 

de inúmeras remessas de feitos de competências diversas desse juízo, o 

que ocasiona atraso na prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1202801 Nr: 5529-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA LEDO, MARIA LUCIA FERREIRA LEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE MATTOS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE NOGUEIRA NEVES 

MARTINS - OAB:154.181 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a insuficiência dos requisitos inerentes da carta precatória, 

no tocante a ausência do inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (art. 260, II, CPC), 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante para as providências 

necessárias, mediante as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020766 Nr: 32311-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO SOBELLTAR - SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO 

- OAB:88352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117058 Nr: 17503-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CORREA DA SILVA, MEDFCS, ADRIANA 

CORREA DA SILVA, WENDER BENEDITO SIGARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO PEREIRA DE SOUZA, ANGELITA 

INES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, manifestar-se sobre a devolução do AR NEGATIVO 

juntado aos autos.

Danilo Gusmão P. Duarte - Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963405 Nr: 6211-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970334 Nr: 9454-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007520 Nr: 26572-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MANOEL DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108616 Nr: 14169-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO, MARIA 

CONCEIÇÃO DORILEO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão de fl. 104, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982223 Nr: 15059-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DA SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA, RAMIRO DA 

CRUZ E OLIVEIRA, ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983801 Nr: 15750-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001250 Nr: 23966-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGGS, ERICA PRISCILA GONÇALVES CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO - OAB:7627-A

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007765 Nr: 26690-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMER SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1115920 Nr: 16990-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Certifico e dou fé que até o presente momento a parte Requerida não foi 

intimada da decisão que saneou o presente feito, motivo pelo qual 

impulsiono o feito para proceder a intimação da referida parte para tomar 

ciência dos termos da decisão de fl. 77, bem como para especificar as 

provas que pretendam produzir, no prazo de cinco dias. Era o que me 

competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129414 Nr: 22775-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

SERVIÇOS LTDA, AUGUSTINHO MORO, LUIZA CLEMENTINA PALAVRO 

MORO, MARCELA ARAGONEZ DE VASCONCELOS, EDMILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, CHRISTÓVÃO 

MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131279 Nr: 23525-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO AMANCIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135072 Nr: 25115-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983305 Nr: 15528-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA ARANTES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls 116/119 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003123-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT0014908A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA PAULA PINTO DA SILVA 00507839129 (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003123-53.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis e 

Acessórios de Locação ajuizada por João Batista de Oliveira em desfavor 

de Angélica Paula Pinto da Silva (Procell Celular e Tablets) com pedido 

liminar para o imediato despejo da parte requerida do imóvel, em 

decorrência da falta de pagamento. Aduz a parte autora que é proprietário 

da banca/box nº 198, localizada na Avenida Manoel de Arruda, no 

shopping popular, CEP 78.015-000, Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de 

locação na data de 07 de agosto de 2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

pelo valor atual mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Acrescenta que a parte requerida não esta cumprindo com o contrato de 

locação, estando em mora com suas obrigações locatícias. Em razão dos 

fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado o despejo da requerida diante da falta de pagamento. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Para a concessão desocupação liminar, 

sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar cumulativamente: a 

falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o contrato de locação 

não está garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de 

Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de 

quotas de fundo de investimento), devendo prestar uma caução 

equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, o contrato de 

locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o que impõe a 

concessão da tutela de urgência para o despejo da parte contrária. Assim, 

uma vez presentes os requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO 

a tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, 

mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 

(três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel 

em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

07/05/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002888-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA COSTA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002888-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Morais ajuizada por Ederson da 

Costa Teixeira em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e 

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que as requeridas apresentem 

propostas de reparos definitivos da tubulação e medidor de gás no prazo 

de 30 (trinta) dias, devendo conter a substituição dos materiais precários 

utilizados, data de início e término dos reparos, apresentação solução 

para a ausência contínua de gás enquanto houver a realização dos 

reparos da tubulação de gás e medidor, devendo solucionar os vícios. 

Consta na inicial que a autora adquiriu um imóvel junto a parte requerida, 

recebendo as chaves do mesmo na data de 08 de agosto de 2015. Aduz 

que ao receber o imóvel, verificou a má prestação de serviços da parte 

requerida e dos materiais utilizados na obra, estando o empreendimento 

dentro do prazo de garantia. Acrescenta que no ano de 2016 todos os 

condôminos sofreram com a ausência e vazamento de gás, devido à falha 

e utilização de materiais inferiores à prestação de serviços. Relata que, 

após a realização de um laudo técnico, restaram constatados os prejuízos 

ocorridos no empreendimento, bem como os riscos que os moradores 

poderiam sofrer com o vazamento de gás. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 
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existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a autora que realizou a compra de uma unidade 

imobiliária da requerida, todavia, após o recebimento do imóvel verificou a 

falha na prestação de serviço do sistema de gás, uma vez em várias 

ocasiões o fornecimento é suspenso, bem como considerando a 

existência de vazamento de gás, motivo pelo qual pugna pelo deferimento 

da tutela de urgência, para que as requeridas apresentem propostas de 

reparos definitivos da tubulação e medidor de gás no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo conter a substituição dos materiais precários utilizados, 

data de início e término dos reparos, apresentação solução para a 

ausência contínua de gás enquanto houver a realização dos reparos da 

tubulação de gás e medidor, devendo solucionar os vícios. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

que a parte autora é proprietária de uma unidade autônoma no 

empreendimento das requeridas, sendo constatada por laudo a existência 

de vazamento de gás no imóvel. Do mesmo modo, observa-se o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi averiguado 

o risco às pessoas e ao empreendimento com a persistência e não 

reparação do vazamento de gás. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória e determino que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente proposta de reparos definitivos da tubulação e medidor de gás, 

devendo conter a substituição dos materiais precários utilizados, data de 

início e término dos reparos, apresentação solução para a ausência 

contínua de gás enquanto houver a realização dos reparos da tubulação 

de gás e medidor, devendo solucionar os vícios. Designo audiência de 

conciliação para o dia 07/05/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Discorre o art. 319, II e 246, 

IV, § 1º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (...) II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (...) Art. 246. A 

citação será feita: (...) V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 

1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Assim, analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência 

do endereço eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às 

normas em vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002866-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO QUEIROZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002866-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Morais ajuizada por Bruno 

Queiroz Pereira em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e 

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que as requeridas apresentem 

propostas de reparos definitivos da tubulação e medidor de gás no prazo 

de 30 (trinta) dias, devendo conter a substituição dos materiais precários 

utilizados, data de início e término dos reparos, apresentação solução 

para a ausência contínua de gás enquanto houver a realização dos 

reparos da tubulação de gás e medidor, devendo solucionar os vícios. 

Consta na inicial que a autora adquiriu um imóvel junto a parte requerida, 

recebendo as chaves do mesmo na data de 09 de outubro de 2015. Aduz 

que ao receber o imóvel, verificou a má prestação de serviços da parte 

requerida e dos materiais utilizados na obra, estando o empreendimento 

dentro do prazo de garantia. Acrescenta que no ano de 2016 todos os 

condôminos sofreram com a ausência e vazamento de gás, devido à falha 

e utilização de materiais inferiores à prestação de serviços. Relata que, 

após a realização de um laudo técnico, restaram constatados os prejuízos 

ocorridos no empreendimento, bem como os riscos que os moradores 

poderiam sofrer com o vazamento de gás. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a autora que realizou a compra de 

uma unidade imobiliária da requerida, todavia, após o recebimento do 

imóvel verificou a falha na prestação de serviço do sistema de gás, uma 

vez em várias ocasiões o fornecimento é suspenso, bem como 

considerando a existência de vazamento de gás, motivo pelo qual pugna 

pelo deferimento da tutela de urgência, para que as requeridas 

apresentem propostas de reparos definitivos da tubulação e medidor de 

gás no prazo de 30 (trinta) dias, devendo conter a substituição dos 

materiais precários utilizados, data de início e término dos reparos, 

apresentação solução para a ausência contínua de gás enquanto houver 

a realização dos reparos da tubulação de gás e medidor, devendo 

solucionar os vícios. Analisando detidamente os autos, verifica-se a 

probabilidade do direito, tendo em vista que a parte autora é proprietária de 

uma unidade autônoma no empreendimento das requeridas, sendo 

constatada por laudo a existência de vazamento de gás no imóvel. Do 
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mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que foi averiguado o risco às pessoas e ao 

empreendimento com a persistência e não reparação do vazamento de 

gás. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino 

que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

reparos definitivos da tubulação e medidor de gás, devendo conter a 

substituição dos materiais precários utilizados, data de início e término dos 

reparos, apresentação solução para a ausência contínua de gás enquanto 

houver a realização dos reparos da tubulação de gás e medidor, devendo 

solucionar os vícios. Designo audiência de conciliação para o dia 

07/05/2018, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Discorre o art. 319, II e 246, IV, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os 

nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V 

– por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, 

analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço 

eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em 

vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002217-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE CASTRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002217-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por José 

Ribeiro de Castro em desfavor de Banco Itaú S/A com pedido de 

antecipação de tutela a fim de que seja dado baixa do gravame sobre o 

veículo de propriedade da parte autora. Consta na inicial que o autor é 

proprietário do veículo Fiat/Palio, placa KAM – 9245, ano 2006/2007, 

RENAVAM 903921170, financiado pelo banco requerido. Aduz que sofreu 

ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco, onde foi firmado acordo 

e o autor realizou a quitação integral do veículo. Informa que mesmo com a 

quitação integral a parte requerida não procedeu à baixa existente. 

Acrescenta que ajuizou nova demanda, a fim de se obter a retirada das 

negativações, da qual resultou homologação de acordo, todavia, a 

requerida não cumpriu com o determinado. Relata que o veículo 

encontra-se livre de qualquer ônus, contudo, o banco requerido não 

cumpriu com sua obrigação, não realizando a baixa do gravame. Pugna 

pela inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Sobre 

a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso dos autos, verifica-se que as partes firmaram acordo 

que ocasionou na quitação total do débito, todavia, a requerida não 

realizou a baixa no gravame existente no veículo da parte autora. Desse 

modo, entendo restarem presentes os requisitos autorizadores da medida, 

uma vez que a probabilidade do direito se fundamenta nos documentos 

apresentados, bem como verificado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, ante a manutenção indevida do gravame. 

Assim, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, DEFIRO a tutela vindicada e determino a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, para que realize a baixa no gravame 

existente no veículo Fiat/Palio, placa KAM – 9245, ano 2006/2007, 

RENAVAM 903921170, financiado pelo banco requerido. Expeça-se o 

necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Discorre o art. 319, II e 246, IV, § 1º, ambos do Código de 

Processo Civil: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os nomes, 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; (...) Art. 246. A citação será feita: (...) V – 

por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter o cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, 

analisando detidamente a inicial, verifica-se a ausência do endereço 

eletrônico da parte requerida, devendo o autor adequá-la às normas em 

vigor no prazo 15 (quinze) dias. Intime-se e cite-se via e-mail a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 
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ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Outrossim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último 

ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1025588-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1025588-90.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação 

pelo Procedimento Comum ajuizada por Eduardo Alves Ferreira Neto Filho 

em desfavor de Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel Wanzeler e 

Carlos Roberto Costa, com pedido de tutela de urgência para que seja 

determinada a exibição da documentação referente às contas adquiridas 

pela parte autora. Aduz a parte autora, em síntese, adquiriu uma conta na 

TELEXFREE, investindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todavia, 

não recebeu nenhum valor a título de bonificação. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Considerando a argumentação e os documentos apresentados, 

bem como a notificação do requerido, tendo este permanecido inerte, e por 

serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a o pedido de 

tutela provisória e determino que o requerido exiba nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela autora 

referentes aos extratos das contas que o autor possuía. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, conforme art. 511, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023900-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023900-93.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT RÉU: DELMO 

ANTONIO VALADAO SANTOS Vistos etc... Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024234-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SYHELMA SARAIVA SANTOS WAYHS (RÉU)

DROGARIA BOA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024234-30.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: DROGARIA BOA LTDA - ME, SYHELMA SARAIVA SANTOS 

WAYHS Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória interposta por 

Banco do Brasil S/A em face de Drogaria Boa Ltda e Syhelma Saraiva 

Santos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1o O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3o É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5o Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no art. 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, via correio com aviso de recebimento, para pagamento do 

valor apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 

dias, sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido 

converter-se em título executivo judicial, conforme acima transcrito. 

Consigne-se na carta que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Citem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029065-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029065-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BMW 

FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: JOAQUIM FELIPE SPADONI Vistos, etc.. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

marca: BMW, Modelo: 535i M 30 V-6(Sport), placa: QBS0510 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 11087427 Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028459-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTO DA CUNHA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028459-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: BERTO DA CUNHA CAMPOS Vistos, 

etc.. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da 

diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo marca: VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 

1.6, chassi n.º 9BWAB05U9DP144207, placas OBR1572 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007761-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANACLETO DE ABREU SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1007761-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: MARCIA ANACLETO DE ABREU SILVA Vistos, etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 
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dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 8086338, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de 

bloqueio via Sistema Renajud e Detran indefiro, haja vista a ausência de 

determinação do Juízo nesse sentido. No mais ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015518-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATHIANA AMORIM DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015518-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: TATHIANA AMORIM DE MAGALHAES Vistos, 

etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 11269572, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de 

bloqueio via Sistema Renajud e Detran indefiro, haja vista a ausência de 

determinação do Juízo nesse sentido. No mais ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024343-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024343-44.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME Vistos etc... 

Tratam-se os autos de ação monitória interposta por Banco Bradesco S/A 

em face de Car-Cleiton Locação de Veículos Ltda ME. Intimo a parte autora 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024343-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024343-44.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME Vistos etc... 

Tratam-se os autos de ação monitória interposta por Banco Bradesco S/A 

em face de Car-Cleiton Locação de Veículos Ltda ME. Intimo a parte autora 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 196 de 488



pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022724-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias indicar novo 

endereço do Banco BMG, uma vez que a Carta com o Aviso de 

Recebimento voltou negativa.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000587-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

CENTER MODAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias indicar novo 

endereço das partes requeridas, uma vez que as cartas com o Aviso de 

Recebimento voltaram negativas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017630-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias indicar novo 

endereço da parte requerida, uma vez que a carta com o Aviso de 

Recebimento voltou negativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 376730 Nr: 12818-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME, ADEMIRSON TEODORO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO M. PINTO FILHO - 

OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo, 

intimando-se os devedores via edital, haja vista a citação editalícia, sob 

pena de ,sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor,il.Com efeito, verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis dos 

devedores passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos devedores, 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,) Consigno que 

as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXIX). Intimo a parte credora para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

e/ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação da parte credora no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.Sem 

prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA PARTE 

CREDORA INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA PARTE DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027080 Nr: 35401-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXÍMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 

NÍVIO BRAZIL COUCHE MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772065 Nr: 25154-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE OLIVEIRA E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Com fito de evitar nulidades futuras, intimo o réu para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 dias acerca do documento de fls. 88-verso.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 899440 Nr: 29390-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANETE CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de MARIA ANETE 

CHAVES DA SILVA.

Considerando a informação de fls. 88, em regular impulso oficial, procedo 

a busca de endereços por meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive 

o seguinte endereço: Rua areia branca, N° 875, Bairro: Altos da Glória, 

CEP: 79904-704, Ponta Porã/MS.

Desta feita, defiro o pleito de fls. 89, e determino a intimação da 

executada, via correio com aviso de recebimento no endereço 

retromencionado, para manifestar-se acerca do cálculo apresentado pelo 

Banco do Brasil às fls. 95, sob pena de homologação deste.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087654 Nr: 5030-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BENEDITO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108402 Nr: 14039-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1166-21.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, CLEONICE VIEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 1814/1815, devendo para tanto, trazer 

registro de andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro 

documento hábil para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66950 Nr: 653-19.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO AFONSO DA SILVA, RODOLFO 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca da devolução da carta precatória, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423058 Nr: 7683-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR TRIQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26.856/PR, José Carlos Skrzszowski Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20719/O

 Vistos etc.

Desentranhe-se o documento de fls. 74/75, posto que estranho a este 

caderno processual, acostando-o no processo correlato.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerido 

os benefícios da justiça gratuita.

Do cotejo dos autos, verifico que em contestação o réu alegou a 

inexistência de relação contratual com o autor, por não ter assinado o 

contrato que instrui esta ação e, instado a se manifestar, a instituição 

financeira, apesar de em breves linhas alegar também ter sido vítima, 

reiterou o pedido de procedência da ação, afirmando que o réu se lança 

de tais alegações para manter-se na posse do veículo sem nada pagar 

(fls. 72/73).

Desta sorte, tenho como imprescindível a realização de perícia para a 

comprovação dos fatos narrados em contestação, com o pagamento das 

custas a cargo da instituição financeira, por ser esta a produtora do 

documento de fls. 14/16, bem como diante de a relação consumerista 

entre as partes.

Nomeio o expert José Ernesto Barbosa, que pode ser encontrado por meio 

do telefone (65) 9242 8383 e e-mail j.ernest.s@terra.com.br. Intime-se-o 

da nomeação, bem assim para apresentar proposta de honorários, 

incluindo-se os valores necessários ao deslocamento à Comarca de 

Tapurah/MT, para a colheita do material gráfico.

Em seguida, intime-se a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, 

efetuar o depósito da verba honorária, sob pena de sofrer as 

consequências de seu ônus probatório, o mesmo se falando quanto à 

parte ré, que deve apresentar ao perito toda a documentação quando por 

este solicitada.

Cumpridos os atos acima, conclusos para designação do início dos 

trabalhos.

No mais, oficie-se pela devolução da Carta Precatória, conforme dados de 

fls. 62/64.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427502 Nr: 9757-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARISOTO DE MENDONÇA, 

SANDRA MARIA HASSE DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 
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manifestar acerca das fls. 176/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757854 Nr: 10062-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos, etc.

Ante o pleito de fls. 158, procedo à expedição do Alvará no montante de 

R$2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) conforme postulado, em 

nome do causídico DANIEL RACHEWSKY SCHEIR, CPF Nº 021.603.411-69, 

Agência nº 2128-8, Conta Corrente n º 25.354-5, Banco do Brasil S/A.

Ademais, concedo ao Banco o prazo de 15 dias, trazer aos autos os 

documentos constantes do item "1" da petição de fls. 18, no prazo de 15 

dias, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença quanto a 

esses só ocorreram às fls.159/160 - 14/11/17.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905393 Nr: 33824-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

MARIO HENRIQUE SALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095307 Nr: 8536-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JORGE BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2.713-A, SAMIR HAMMOUD - OAB:5.265

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 56.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

56, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125157 Nr: 20981-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, CONVERTO o mandado de pagamento em mandado 

executivo, intimando-se a parte devedora, via Oficial de Justiça, no 

endereço da exordial, para o cumprimento desta no prazo de 15 dias, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de dez por cento, nos termos do 

art. 523 do CPC/2015, fazendo acompanhar a atualização do 

débito.Ademais, às fls. 61, a exequente pugna pela realização de 

pesquisa junto BacenJud para bloqueio de ativos financeiros nas contas 

da executada(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis da 

devedora passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da devedora(...)Sem 

prejuízo, com o fito de possibilitar a intimação da parte devedora para 

pagamento, intimo o exequente para, no mesmo prazo acima, promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)Na 

mesma oportunidade, deverá a exequente se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, e/ou requerer o que entender de direito.Decorrido o 

prazo(...)arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas(...)Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271152 Nr: 2904-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. C. FERREIRA ME, MAURO YAMASHITA, 

NEIFE PAZ DE ALMEIDA GODOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 
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OAB:8107/MT, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em cumprimento de 

sentença.

O réu e os assistentes litisconsorciais entabularam acordo às fls. 241/243, 

bem como pugnaram pela intimação da instituição financeira para que 

promova ao pagamento do valor remanescente, atualizado às fls. 249/250 

em R$52.230,45.

O Banco foi intimado a proceder à complementação do valor 

retromencionado, todavia, permaneceu inerte (fls. 269).

O montante bloqueado foi regularmente vinculado às fls. 268.

Pois bem.

Em primeiro lugar, intimo o requerido M.J.C Ferreira e outro, por meio de 

seu patrono, para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, o cálculo 

atualizado para a realização do bloqueio on-line complementar.

Ademais, procedo à expedição dos necessários alvarás judiciais nos 

termos do acordo de fls. 241/243:

- A quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor de Neife Paz de 

Almeida Godoes e Mauro Yamashita, por meio do causídico SAMER 

CLEMENTE, CPF nº 689.914.281-34, Agência nº 2970-X, Conta Corrente nº 

10.770-0, Banco do Brasil S/A.

- A quantia de R$11.000,00 (onze mil reais) em favor do causídico 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO, CPF nº 503.270.891-72, Agência nº 

3325-1, Conta Corrente nº 30.012-8, Banco do Brasil S/A.

- O montante de R$32.030,45 em favor de M. J. C Ferreira ME, em nome do 

titular MAURO JORGE CORDEIRO FERREIRA, CPF nº 766.352.957-04, 

Agência nº 1695, Op. 013, Conta 00032000-0, Caixa Econômica Federal.

Após, com a juntada da nova planilha pelo requerido M. J. C Ferreira ME e 

outro, venham-me os autos conclusos para a realização do bloqueio 

on-line.

Em nada requerendo, ante o término da prestação jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Por fim, nos termos da avença em comento, transitada em julgado esta, 

proceda a exclusão de Neife e Mauro, com as baixas devidas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 318019 Nr: 20860-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda a substituição processual do polo ativo na capa 

dos autos, conforme determinado às fls. 63 (já efetuado no APOLO).

Ante o resultado do AR de fls. 104 e, por verificar a existência do 

endereço indicado pelo requerente às fls. 88, expeça-se carta de citação, 

via correio com aviso de recebimento ao endereço: Rua Kent, Nº 08, 

Quadra 08 B, Lote 15, Bairro: Jardim Europa, CEP: 74330-220, Goiânia-GO.

CASO O AR RETORNE INFRUTÍFERO, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 725429 Nr: 21156-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR 

DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 OB/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.421/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 114.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

114, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799195 Nr: 5614-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROMI PEDRO KLAUS JUNIO, IRONI 

PEDRO KLAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 180.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

180, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826563 Nr: 32483-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA BORGES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o silêncio do requerente em relação à Carta Precatória devolvida, 

evidente se encontra a falta de interesse na conclusão da ação, razão 

pela qual intimo o autor para esclarecer em 15 dias, a ausência de 
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restrição/alienação fiduciária no Detran, conforme Renajud, sob pena de 

extinção.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839492 Nr: 44016-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FAGNER OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 62.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 62, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897022 Nr: 27586-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMI LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

A sentença de fls. 66/67 transitou em julgado às fls. 76, no entanto, Banco 

proferiu o silêncio, quanto ao disposto às fls.65, último parágrafo, razão 

pela qual não conheço do pedido de fls.70.

Outrossim, intimo o Banco para que no prazo de 15 dias, comprovar o 

cumprimento da parte finalda sentença de fls.67v, sob pena de 

reconhecimento de litigância de má-fé, além da aplicação da multa do 

artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935506 Nr: 52333-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CIPULLO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT

 Intimação da Parte Requerido no prazo de 05 (cinco) dias , para 

contrarrazoar os Embargos de Declaração de fls. 164/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 989166 Nr: 18161-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELO FERREIRA E FERREIRA LTDA ME, 

ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 127.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

127, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000057 Nr: 23472-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCD SANTOS COMERCIO ME, SANDRO CLEOMENES 

DUETI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:9453 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS, Ney José Campos - OAB:44243MG

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

As partes cumpriram a sentença, conforme se vê às fls.103 e 108 vº.

Às fls. 100 e 108 pugnaram pelo levantamento dos valores, com a 

posterior baixa dos autos ao arquivo.

Pois bem,

 Considerando-se o efetivo pagamento da condenação/honorários de 

sucumbência, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios).

Ademais, procedo à expedição do(s) necessário(s) Alvará(s) Judicial(is) 

em favor de:

- Vinícius Alves dos Santos, CPF nº 792.939.641-04, Conta Corrente nº 

20142-9, Agência nº 2317, Caixa Econômica Federal, concernente aos 

honorários advocatícios.

- Banco Santander S/A, CNPJ nº 90.400.888/0001-42, Conta Corrente nº 

678664, Agência nº 0319, Banco 33.

Após, com o decurso recursal e, em nada requerendo as partes, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Por fim, quanto aos valores consignados indevidamente na CEF oficie-se 

protestando, pelo cancelamento e devolução do montante ao Banco 

Santander, tendo em vista a quitação dos honorários advocatícios liberado 

nesta oportunidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000906 Nr: 23851-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA, 

ITAMAR DIAS DUARTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 186/239, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091196 Nr: 6676-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RICARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 49.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 49, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1109003 Nr: 14245-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUFRASIO DA COSTA LEITE, SILAS 

GOMES FERREIRA, SOILCE BEATRIZ DE PAULA CARRILHO, FLAIR JOSÉ 

CARRILHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ,I, do CC, faço constar que o pacto objeto de cobrança, na forma 

anunciada na inicial, foi firmado aos 14/10/2008 (fls. 15/17), para 

pagamento até 07/10/2013, enquanto esta ação foi ajuizada aos 

25/04/2016 (fls. 04-verso), portanto, dentro do prazo legal, afastando a 

referida tese, por iniciar o cômputo do prazo do vencimento do contrato, 

não há ensejo à tese firmada em contestação, de contagem da prescrição 

de cada parcela, mas sim do vencimento de sua totalidade.Nessa 

vertente:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL 

– PRESCRIÇÃO – COBRANÇA – CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEMORA DO JUDICIÁRIO – 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC. Recurso 

conhecido e desprovido. Não havendo demonstração de que os entraves 

para a citação do devedor deu-se em face de desaparelhamento do Poder 

Judiciário e sim inércia da parte que não praticou os atos úteis e 

necessários a formação da litigiosidade da coisa o prazo prescricional 

para cobrança de cédula de crédito rural que perdeu força executiva é de 

05 (cinco) anos, que tem como seu termo inicial a data de vencimento da 

obrigação não adimplida. Vencida a obrigação em 03/03/2008 o prazo 

qüinqüenal se deu em 02/03/2013, quando do ajuizamento da somente em 

23/10/2013, já havia ocasionado o fenômeno da prescrição. (Ap 

18566/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

28/03/2017) Posto isso, REJEITO a prejudicial de prescrição.Concernente à 

tese de NOVAÇÃO, há de se ter em vista que, ante os termos aventados 

pela autora na impugnação de fls. 123/129, converto o julgamento em 

diligência e faculto ao réu Luiz Eufrasio acostar aos autos, no prazo de 30 

dias, cópia do contrato que se encontra disponível ao servidor perante a 

fonte pagadora - Universidade Federal de Mato Grosso, com prestação de 

R$602,88, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia, quanto a 

essa prova.Com esse nos autos, intime-se a Cooperativa para manifestar 

em 15 dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110768 Nr: 14984-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI 7 SOLUÇÕES EMPRESÁRIAIS LTDA - ME, 

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ, THARSSYO AKIRA DOS SANTOS, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, KATIA VANESSA SOUSA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls._153, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114489 Nr: 16505-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DE ALENCAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 42.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

42, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138554 Nr: 26801-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 71.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 
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senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

71, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 856-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIO FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o contido às fls.92, EXPEÇA-SE novo edital de citação, com prazo de 

20 dias, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, que deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

saindo o Banco intimado, para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção do 

feito e reaplicação das multas dipostas às fls.92, INDEFERINDO, nova 

expedição, por extravio e/ou qualquer outra razão.

Comprovada a publicação e decorrido o prazo para defesa sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Saliento que, em caso de não cumprimento, virão os autos conclusos para 

bloqueio do valor do bem conforme Tabela Fipe, e extinção do feito.

Nesse sentido:

"E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA 

DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE 

BLOQUEIO DO VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO 

DE DEFESA DO RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a 

liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando 

inerte o autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora. (TJMT - RAI.N.1520/2016 - RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747404 Nr: 44654-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÕES SPERINI INFORMÁTICA LTDA, 

TATIANE SIMÕES SPERINI, THIAGO SIMÕES SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 108.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

108, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1066196 Nr: 53771-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA CARVALHO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

PAULO EDUARDO MELILLO - OAB:76940 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Vistos, etc.

Considerando-seos poderes outorgados às fls. 79 procedo à expedição 

do necessário Alvará Judicial em nome de MELILLO LUCIANO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 03.790.216/0001-96, Conta 

Corrente nº 5538-7, Agência nº 6968-X, Banco do Brasil S/A.

Assim, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação em fase de 

cumprimento de sentença, sobejando, pendente, apenas quanto aos 

honorários advocatícios.

Desta feita, ante o término da prestação jurisdicional e tratando-se de 

direito disponível, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040252 Nr: 41748-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação monitória ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A em face de ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH.

Da análise dos autos, constata-se que as partes entabularam acordo às 

fls. 41 na data de 21/08/2017, pleiteando por sua homologação e 

suspensão do feito. No entanto, vê-se às fls. 47 que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação Monitória, o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749935 Nr: 1618-54.2012.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Trata-se os autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de 

JOANIL DA SILVA NEVES.

Às fls. 93/97 as partes apresentaram um acordo pugnando assim pela 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo e a homologação 

do mesmo, o que foi homologado através de despacho às fls. 98, sendo 

no mesmo ato o autor intimado para informar acerca do adimplemento da 

avença.

Às fls. 104 manifesta-se o autor requerendo a extinção da ação de 

BUSCA E APREENSÃO, alegando que a obrigação foi satisfeita pelo 

requerido.

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 48, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

No mais, ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 736668 Nr: 33108-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASCOM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 

MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA - EPP, RODRIGO CAETANO XAVIER, 

HELDER FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia de Paula e Carmo 

Almeida - OAB:16.025, Rafael José de Almeida - OAB:12016, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 Vistos etc...

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Banco 

Itaú S/A em face de Lascom Serviços de Instalação Manutenção e 

Reparos Ltda-EPP, Rodrigo Caetano Xavier e Helder Fernandes dos 

Santos, todos qualificados nos autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 51.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Banco 

Itaú S/A em face de Lascom Serviços de Instalação Manutenção e 

Reparos Ltda-EPP, Rodrigo Caetano Xavier e Helder Fernandes dos 

Santos, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828590 Nr: 34442-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 982019 Nr: 14976-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO VIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO - OAB:, LAIS 

OLIVEIRA BASTOS SILVA - OAB:15757-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc...

As partes entabularam acordo às fls. 75, pleiteando por sua homologação 

e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada em fase de 

cumprimento de sentença, o que faço com amparo legal no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 990519 Nr: 18693-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJAINE KATIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10.309, JASMYNE LINHARES YASSIN - OAB:OAB/GO 

50.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes celebraram acordo 

acostado às fls. 91/92 na data de 19/10/2017, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação Revisional de Contrato ajuizada por REJAINE KATIA DA SILVA em 

face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, o que faço com amparo legal no artigo 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil.

Com efeito, indefiro o pedido de baixa no bloqueio judicial efetuado via 

Sistema Renajud sobre o veículo objeto do contrato n° 241004873, ante a 

ausência de determinação desse juízo nesse sentido.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquive-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 231801 Nr: 1244-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE 

KAWATAKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes celebraram acordo 

acostado às fls. 248/249 na data de 08/01/2018, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Depósito ajuizada por BANCO SAFRA S/A em face de 

ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE pela baixa da restrição de fls.113 e, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 323522 Nr: 24510-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SANTOS SPINELLI, ARMANDO 

MOACIR SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que partes entabularam acordo na data 

de 06/11/2017, pleiteando por sua homologação e consequente extinção 

do feito após o noticiamento do cumprimento integral do acordo pelo 

exequente, contudo, por constatar que o boleto no valor de R$ 1.000,00 

deveria ser pago aos 27/10/2017, data anterior ao protocolamento da 

petição de acordo, deduz-se que o boleto tenha sido devidamente quitado.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do acordo firmado entre as partes, segue alvará dos 

valores constantes na conta única, em favor da exequente, conforme 

dados bancários indicados às fls. 125 e poderes de fls. 78.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341901 Nr: 12126-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RODRIGO LIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1280397.

As partes entabularam acordo na data de 24/10/2017, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito, conforme se vê às fls. 

208/209 (petição datada de 10/11/2017).

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751898 Nr: 3685-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATHAM SOARES DOS SANTOS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05( cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801414 Nr: 7846-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO VIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS OLIVEIRA BASTOS SILVA - 

OAB:15757-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o trânsito em julgado da sentença prolatada em conjunto com os 

autos em apenso (fls. 65/70), arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817581 Nr: 24010-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E MARQUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 98, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Ordinária de Cobrança, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

No mais, ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828590 Nr: 34442-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSIKA THAIZ RAMOS NASCIMENTO, 

Cpf: 04556779138, brasileiro(a), Telefone 9997-6000. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...O bem já foi apreendido às fls.51.Intimo a 

Instituição Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências efetuadas às fls. 70. Em caso de silêncio, intime-se a Sra. 

Oficiala de Justiça para adotar as medidas cabíveis para recebimento de 

seu crédito.Defiro a busca de endereços pleiteada às fls. 82, no entanto, 

procedo-a pelo sistema Infojud.Ante o resultado obtido, intimo o autor para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Após, expeça-se 

mandado de CITAÇÃO a ser cumprido na Rua Gonçalves Dias, N° 17, 

Bairro Santa Cruz I, nessa cidade.RESTANDO INFRUTÍFERA, proceda-se 

como abaixo segue:Considerando-se que as tentativas de citação da 

devedora restaram infrutíferas e, ante a orientação do CNJ que a citação 

por edital seja precedida de busca via Infojud, o que já ocorreu neste feito, 

expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1171985 Nr: 40994-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA, 

MAURO CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALSI ROBERTO CITADELLA 

- OAB:47925/SP

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 57 que as partes entabularam 

acordo na data de 20/10/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Embargos à Execução o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, Alínea “b” do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343042 Nr: 13226-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS GRADELLA - 

ME, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS GRADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 89/90 que as partes entabularam 

acordo na data de 20/12/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747744 Nr: 45003-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".
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Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 70, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC.

No mais, ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754310 Nr: 6282-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo às fls. 

225/226 na data de 14/11/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta 

Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional em fase de 

cumprimento de sentença, o que faço com amparo legal no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779826 Nr: 33317-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PINHEIRO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITOS, 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT, WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - OAB:14.514-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes efetuaram acordo 

acostado às fls. 162/163 na data de 16/05/2017, pleiteando pro sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação Ordinária de Revisão Contratual ajuizada por GERSON PINHEIRO 

ALVES DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o que faço com amparo legal no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do acordo firmado entre as partes, segue alvará em 

favor da requerida, conforme dados bancários indicados às fls. 163, item 

“a” e poderes de fls. 112/113.

Ante a desistência ao prazo recursal, após a liberação do referido alvará, 

arquive-se os autos com as anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789608 Nr: 43625-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FELIPE G. C. MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 69, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC.

No mais, ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839762 Nr: 44236-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A, MAURO 

CARVALHO JUNIOR, DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA, 

FRANCISCO LOTUFO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALSI ROBERTO CITADELLA - 

OAB:47925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT, 

WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 6.487

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls.292 que as partes entabularam 

acordo na data de 20/10/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em relação aos bens elencados para penhora na decisão de fls. 205, 

verifica-se dos autos que foram comprovados os registros de penhora 

apenas sobre os bens matriculados sob os números: 73.418, 73.349, 

73.347, 73.021, 73.574, 74.505 e 75.454, todos do 5º Ofício da Capital.

Desta feita, intimo as partes para, em 15 dias demonstrarem a realização 

das penhoras sobre os demais bens. Com a comprovação, expeça-se o 

necessário para que sejam procedidas as baixas das penhoras, 

salientando que os emolumentos ficarão a cargo dos executados.

Após o cumprimento da determinação reto, ante a desistência ao prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841424 Nr: 45681-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA GONÇALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS 
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- OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que as partes celebraram acordo 

acostado às fls. 124 na data de 06/12/2017, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação Declaratória de Cláusula Abusiva ajuizada por KAMILLA 

GONÇALVES BORGES em face de BANCO ITAUCARD S/A, o que faço 

com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquive-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929182 Nr: 48804-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A, FRANCISCO LOTUFO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALSI ROBERTO CITADELLA 

- OAB:47925/SP

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 158 que as partes entabularam 

acordo na data de 20/10/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Embargos do Devedor o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, Alínea “b” do Código de Processo Civil.

Ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 993628 Nr: 20264-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 

THIAGO SIMOES SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 109/115 que as partes 

entabularam acordo na data de 28/11/2017, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027171 Nr: 35454-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. NOLASCO DA SILVA – ME, FRANCISCO 

NOLASCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7.084

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se às fls. 64/65 que as partes entabularam 

novo acordo na data de 30/10/2017, pleiteando por sua homologação e 

consequente extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com amparo legal no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035040 Nr: 39114-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias, para contrarrazoar 

os Embargos de Declaração de fls. 218/350.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1144651 Nr: 29456-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEC COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Jutiça, dando o regular 

prosseguimento ao feito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024081-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024081-94.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: ILLE RACHID JAUDY KEHDI Vistos etc.. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora dos bens indicados contido no ID: 9291306 e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer 

a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC/2015, e intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, 

que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das 

diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024086-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (EXECUTADO)

JELIANA PRIETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024086-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON, JELIANA PRIETO 

DE OLIVEIRA Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, e intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035138-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1035138-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO Vistos, etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID 11307359. 134, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via 

Sistema Renajud, bem como ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033570-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1033570-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIO MARCOS DE 

OLIVEIRA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 
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ante o pleito inserido na petição de ID 11653484, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via 

Sistema Renajud indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo 

nesse sentido. No mais ante a desistência do prazo recursal, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006867-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640/O (ADVOGADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000094-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

petição de id 11536033, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018736-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

p r a z o  l e g a l .  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

p r a z o  l e g a l .  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005076-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

 

: Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010643-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 
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Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013745-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (EXECUTADO)

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EXECUTADO)

VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013750-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON CARLOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032812-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDERSON MAYA S ALCANTARA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033186-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO CARMO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

BANCO FIAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

LUCILENE MENDES DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1184833 Nr: 45441-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte embargante intimada para 

providenciar a citação do embargado RENATO FRANCISCO KREMER, por 

uma das formas da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1184836 Nr: 45443-09.2016.811.0041
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte embargante intimada para 

providenciar a citação do embargado RENATO FRANCISCO KREMER, por 

uma das formas da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015607 Nr: 29992-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que torno sem efeito a certidão de fls. 107 dos 

presentes autos em face de não corresponder à atual fase processual.

Certifico, ainda, que procedo a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre o mandado de fls. 98/106 dos autos e providenciar a 

citação da parte executada, por uma das formas da Lei, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1184837 Nr: 45444-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI WILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte embargante intimada para 

providenciar a citação do embargado RENATO FRANCISCO KREMER, por 

uma das formas da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1184839 Nr: 45445-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNARA RAQUEL PELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte embargante intimada para 

providenciar a citação do embargado RENATO FRANCISCO KREMER, por 

uma das formas da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024458-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

20 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1024458-65.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 56.184,48 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: FABIANIE 

MARTINS MATTOS LIMOEIRO - MT0008920A-B OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036787-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

20 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1036787-12.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 127.385,09 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747942 Nr: 45219-47.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB: 10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores consignados em 
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juízo em favor do autor, com transferência para a conta bancária, que 

este vier indicar. Empós, retorne os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 869577 Nr: 9234-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULLIO DE SIQUEIRA PINTO, LEILIANE DOS SANTOS 

NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAYI FINANCIAMENTOS, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMARIO SALES 

MASCARENHAS - OAB:MT/ 14.568, LEONARDO VIEIRA BARBOSA - 

OAB:GO/ 29.305, SERGENON COELHO FERREIRA - OAB:11787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 249403 Nr: 16735-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte executada para 

depositar o valor dos honorários no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 249403 Nr: 16735-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte executada, para 

em 05 dias, manifestar acerca da petição retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464694 Nr: 32533-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE SINARA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes para 

depositarem o valor dos honorários (art. 95, do CPC), no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1253490 Nr: 22266-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte embargante, para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1104102 Nr: 12168-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C J DIAS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786330 Nr: 40219-32.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 432681 Nr: 12402-61.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NOSSA CAIXA S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817/MS

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fl. 228/230, e determino o levantamento da 

importância depositada na espécie.

 No mais, em observância aos princípios da não surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

dias, manifestar sobre a alegação constante no petitório retro.

 Transcorrido o prazo epigrafado, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1103125 Nr: 11772-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAEL DE PROENCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548/MT

 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1103125 Nr: 11772-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANAEL DE PROENCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548/MT

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I e 344, ambos 

do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e posse do bem 

móvel descrito na inicial (fls. 04/05), cuja apreensão de fl. 22, torna-se 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% 

(vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No mais, proceda-se a baixa da 

restrição contida á fl. 19. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 

2017JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024458-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1024458-65.2017.8.11.0041 AUTOR: ELSO JOSE TIRLONI 

JUNIOR RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. ELSO JOSE TIRLONI 

JÚNIOR propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Narra o Autor que firmou junto ao Requerido contrato de 

financiamento n.º 000761488-8 CHH – REAJ. MENSAL COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, no valor de R$ 345.492,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e noventa e dois centavos), para aquisição de um imóvel, 

cujo pagamento das parcelas mensais de R$ 4.314,95 eram efetuadas por 

meio de débito em conta corrente vinculada. No entanto, alega o Autor que 

foi surpreendido com a ausência dos débitos dos valores em sua conta, 

quando analisou o extrato de pagamentos do financiamento emitido pelo 

Requerido, sendo a parcela n.º 17 a última descontada do seu saldo, pois, 

o limite de crédito da conta foi deduzido para pagamento de juros. Aduz 

que foi informado que não havia nada a ser feito para adimplemento das 

parcelas que não haviam sido pagas e que o imóvel em questão já havia 

sido transferido para o Banco Requerido e estava em concorrência 

pública. Entretanto, arrazoa a nulidade dos atos de consolidação da 

propriedade em questão por não ter sido notificado e por estas razões, 

postula pela concessão de tutela de urgência para suspender os atos de 

venda, adjudicação e expropriação do imóvel indicado na inicial, sobretudo 

por tratar de bem que é residência de família. O Autor promoveu a emenda 

a inicial pra atribuir à causa o valor de R$ 107.963,88 e comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciais. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. De plano, 

recebo a emenda à inicial para atribuir a causa o valor R$ 107.963,88 

(cento e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito 

centavos), devendo a secretaria retificar os dados junto ao Sistema. Pois 

bem. Conforme se verifica dos autos, no contrato de empréstimo firmado 

pelo Autor junto à Instituição Financeira, foi inserida cláusula na qual 

ofereceram em garantia hipotecária com alienação fiduciária em garantia 

do imóvel matriculado no Cartório do 5º Ofício Notarial de Cuiabá sob o n.º 

95.056. Pois bem. A Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de 

Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, 

além de outras providências, estabelece a possibilidade de venda em 

leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida 

não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do 

devedor e averbação na matrícula do imóvel da consolidação da 

propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, in verbis: "Art. 26. 

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 

fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do 

imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o 

fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a 

prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os 

juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2º 

O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a 

intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao 

seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, 

podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, 

por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do 

imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso 

de recebimento. § 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e 

não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do 

competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado 

por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou 

noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa 

diária. § 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o 

contrato de alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos 

três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as 

importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de 

intimação. § 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da 

mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, 

promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da 

propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por 

este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. 

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a 

anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da 

dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela 

Lei nº 10.931, de 2004)." Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em 

seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do 

registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão 

para a alienação do imóvel." Prima facie, a Autora não obteve êxito para 

evidenciar nesta fase preambular, que as suas afirmações estejam de 

fato comprovadas, tornando-se racional a oportunidade de manifestação 

da parte adversa, sobretudo no tocante a negativa de notificação dos atos 

expropriatórios por meio de cartório . Isto, pois, neste momento do 

procedimento, é no mínimo temerária a concessão da medida nos moldes 

postulados pela parte autora tendo em vista que existe, livre de dúvida, a 

relação jurídica de direito material entre as partes, mas os fatos que a 

circundam ainda não se encontram esclarecidos de forma satisfatória 

para sustentar a medida pleiteada, coincidindo o objetivo inaugural, 

claramente, com a extensão da prestação definitiva, o que demanda 

investigação apurada. Ora, quando o Autor alega que efetuava o deposito 
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mensal do valor para quitação do contrato na conta corrente vinculada 

para débito automático, os juros de limite de crédito eram abatidos do saldo 

concomitantemente, gerando a inadimplência das parcelas, nos leva a uma 

confissão tácita de inadimplência, e não havendo a purgação da mora, não 

há que se falar em suspensão ou cancelamento da execução extrajudicial 

e transferência da propriedade do bem. Nesse sentido: EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL INADIMPLIDA - LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

IMOBILIÁRIA EM NOME DA CREDORA FACE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANTERIOR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE APARÊNCIA DO 

BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS GENÉRICO - 

CÉDULA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 9.514/1997 - 

PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - EXECUÇÃO 

E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL OFERTADO EM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - 

SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA GARANTIA - RECURSO PROVIDO. 

Para o deferimento da medida cautelar, é necessária a presença dos 

requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. O ajuizamento de ação de prestação de contas, cujo pedido de 

contas é genérico, não tem o condão de afastar a liquidez, certeza e 

exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário celebrada que, nos termos do 

art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em título executivo. A Lei 9.514/1997 

prevê que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida garantida por 

alienação fiduciária de bem imóvel, constituído em mora o devedor e não 

havendo sua purgação, o Oficial do Registro de Imóveis promoverá a 

averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, promovendo no prazo de 30 dias o público leilão para a 

venda do imóvel. A responsabilidade do co-devedor é solidária à do 

devedor principal e, assim, ele também responde em caso de inadimplência 

contratual. É válida da garantia real dada pelo co-devedor solidário, sendo 

que a alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já 

integrava o seu patrimônio (súmula 28, do STJ). Ausente a demonstração 

do fumus boni iuris, não há que se falar em concessão do pedido liminar 

em ação cautelar inominada. - Recurso provido. (Agravo de Instrumento 

Cv 1.0145.12.072786-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 

17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, julgamento em 10/10/2013, publicação da 

sumula em 22/10/2013) - Grifo nosso. Malgrado as alegadas abusividades 

possivelmente perpetradas pelo Banco Requerido, não se pode 

desconsiderar que o Autor, em princípio, confessa a inadimplência perante 

a Instituição Financeira, e que têm pleno conhecimento da mora e da 

necessidade de quitação desta, e que, não tendo efetuado o pagamento 

do débito, há a consolidação da propriedade do imóvel em nome do 

Requerido, que poderá em tese, vendê-lo em leilão extrajudicial, consoante 

os dispositivos legais do contrato pactuado livremente entre as partes, 

cientes de suas cláusulas, sobretudo da alienação fiduciária. Ressalto 

ainda que a intenção do Autor em suspender os efeitos da mora, mesmo 

confessando a inadimplência traduz severa limitação ao exercício de um 

legítimo direito do credor, compreendendo-se que a inobservância desse 

temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza seus próprios pilares, 

que foram construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios 

jurídicos (CC, art. 422). Esta pretensão subverte a legítima proteção que 

se confere ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão 

do que originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor. No mais, a presente consideração em juízo de prelibação, 

não vincula de forma alguma o julgamento do mérito e reexame da matéria. 

Portanto, não vislumbro verossimilhança nas alegações do Autor, fundada 

em prova inequívoca a fim de que seja deferida a liminar pretendida 

suficiente para determinar a suspensão do procedimento de alienação 

extrajudicial do imóvel e por não serem cumpridos os requisitos 

estabelecidos na Lei pertinente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

nos termos do art. 300, CPC. Nos termos do art. 344, do CPC, designo 

audiência de conciliação, para o dia 3 de outubro 2017, às 10h. CITE-SE e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1033794-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1033794-93.2017.8.11.0041 IMPUGNANTE: SUPERMERCADO ESTRELA 13 

LTDA - ME IMPUGNADO: BANCO SAFRA S-A Despacho Vistos etc. 

Intime-se o impugnado para manifestar quanto à Impugnação ao Valor da 

Causa, no prazo de 05 (cinco) dias. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1007053-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME Despacho Vistos 

etc. Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos apensos 

de n. 1033794-93.2017.8.11.0041. Após, renove-se a conclusão. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031101-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO FILHO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para fornecer o endereço 

correto do Banco Bonsucesso Consignados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020414-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (RÉU)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

ROMILDA VIEIRA BARBOSA (RÉU)

WALDIR DA COSTA QUEIROZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre os 

Embargos Monitórios juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017809-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA MELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018582-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY DO AMARAL FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016802-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP0086475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALVES DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071907 Nr: 56224-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, 

THAMARA FONTES GAIVA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

pelo Banco John Deere S/A em face de Sandro Sebastião Gomes da Silva 

e Thamara Fontes Gaiva Silva.

À fl. 34, o exequente comunicou que os executados realizaram o 

pagamento integral da dívida, razão pela qual pugnou pela extinção e 

arquivamento do feito.

Diante da satisfação da obrigação objeto da demanda, julgo e declaro 

extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios serão 

adimplidos pelos executados, conforme estabelecido na cláusula 14 da 

transação efetivada pelos litigantes.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 355635 Nr: 26094-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D' LAUREA PARIS COSMETICOS LTDA - ME, 

MARCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS, GENILDA PAREDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo de execução, com 

fulcro nos artigos 924, V e 925 do CPC, bem como desconstituo o título 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ficam as 

partes autorizadas a pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788880 Nr: 42872-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA VICTÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

posto que, inobstante o art. 313, inciso II, § 4º do CPC permita a 

suspensão do processo pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, 

verifica-se que no caso, já se passaram mais de 08 meses da data em foi 

protocolado o pedido de suspensão de fls. 64.

 Outrossim, verifica-se que a suspensão não tem o condão de eternizar o 
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feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando-se a quantidade de 

processos na secretaria.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797051 Nr: 3420-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MANOEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 

487, II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da 

execução da liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889135 Nr: 22677-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22677-30.2014.811.0041

Vistos, etc...

Emana dos autos ter a parte Requerente proposta ação de busca e 

apreensão, na forma do Decreto-Lei nº 911/69, sendo-lhe deferido o pleito 

liminar às fls. 44.

Diligências realizadas, conforme determinação do Juízo, não restaram 

frutíferas, diante da negativa de localização do bem e da empresa.

Dessa forma, pretende a demandante a conversão da ação busca e 

apreensão em ação de execução, consoante petição aportada aos autos 

de fls. 58/58-verso, acompanhada de documento à fl. 59.

Entretanto, o deferimento da pretensão perseguida está condicionado à 

juntada do contrato original formulado entre as partes.

Eis o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DO DOCUMENTO 

– NECESSIDADE DE INSTRUIR A INICIAL COM ORIGINAL DO TÍTULO DE 

CRÉDITO - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/04 – REQUISITO 

INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DO PRESSSUPOSTO VÁLIDO – INÉPCIA DA 

INICIAL RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ser a Cédula de Crédito Bancário um titulo de crédito, mostra-se 

imprescindível a juntada aos autos do seu original, em razão do princípio 

da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação”. (Ap 

53346/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017).

Dessa forma, determino a intimação da parte Requerente, para colacionar 

aos autos o contrato original, no prazo de 15 (quinze) dias, com o escopo 

de atingir o fim colimado.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141456 Nr: 28046-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANDIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT

 Vistos etc.

Banco Itaucard S/A devidamente qualificado e representado, nos autos da 

ação de Busca e Apreensão movido em face de Maria Jandira da Silva, 

apresentou às fls. 49/50, Embargos de Declaração da sentença proferida 

às fl. 48 dos autos, alegando a existência de omissão, pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. sentença.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão referente ao 

pedido de pagamento de honorários de sucumbência, visto que, o 

Embargante contestou o feito requerendo a condenação do Embargado, 

nos termos do art. 90 do CPC, às fls. 49/50 dos autos.

Compulsando os autos observo que quando da distribuição da ação, a 

requerida se encontrava inadimplente.

Assim, havia parcelas em aberto, ensejando o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão.

Vejo que a requerida efetuou o pagamento das parcelas em atraso antes 

da apreensão do veículo, motivo pelo qual, foi-lhe deferida à restituição do 

bem.

Todavia, ainda assim, foram quitadas as parcelas após o ajuizamento da 

ação.

Motivo pelo qual, entendo não serem devidos honorários advocatícios em 

favor do patrono da requerida, uma vez que a mesma deu causa à ação.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e os 

acolho apenas e tão somente para indeferir o pedido de fl. 47 de 

condenação do banco em honorários advocatícios em favor do patrono da 

requerida.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 16012 Nr: 3292-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA, CINDY WEY 

CAMILO FRAGA, JOSÉ ROBERTO FRAGA, JOSÉ HENRIQUE ANÍSIO 

FRAGA, ROSANGELA DE MELO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS - 

OAB:212264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT, NELSON JOSÉ COMEGNIO - OAB:/SP 97.788

 Processo nº 3292-29.1996.811.0041 (cód. 16012)
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Vistos, etc.,

A cessionária FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL1 aportou aos autos petitório (fls. 444/444-verso), 

informando da cessão de crédito perseguido neste processo pelo Banco 

Santander, ora cedente, razão pela qual pugna pela substituição do polo 

ativo, caso contrário, que seja incluso na qualidade de assistente 

litisconsorcial do cedente.

Da analise dos autos, entendo que o pleito formulado pela cessionária 

deve ser indeferido, uma vez que a pretensão almejada foi formulada após 

o trânsito em julgado, encerrando-se, assim, a prestação jurisdicional.

Por derradeiro, determino que se proceda à baixa de quaisquer 

constrições expedidas por este Juízo, inerentes a este processo, em 

nome dos executados.

Às providencias.

Deem-se observância as orientações constantes do ato sentencial.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464743 Nr: 32570-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RODRIGUES DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

CARLA PASSOS MELHADO COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON 

- OAB:OAB/MT 11.340-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO 

- OAB:7.627-A/SP, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - OAB:13554, 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo, com fulcro nos 

artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o 

título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.

Por derradeiro, determino a alteração do polo ativo, devendo constar Itaú 

Unibanco S/A.

Regularizem-se a capa dos autos.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741809 Nr: 38654-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MORAES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. BANCO HONDA S/A ingressou com a presente Ação de 

Execução em face de WANDERSON MORAES PAIVA, devidamente 

qualificados e representados, alegando o que segue. Aduziu ser credor 

das executadas em decorrência do contrato de empréstimo de nº 951058 

(fls. 09/20), firmado pelas partes em 17/02/2011 no valor de R$ 8.101,10 

(oito mil cento e um reais e dez centavos), a ser pago em 48 parcelas 

mensais e sucessivas, vencidas a partir da parcela vencida em 

17/07/2011, totalizado até a propositura da presente demanda, o valor de 

R$ 8.555,73 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três 

centavos). (...) Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Extrai-se dos autos que por anos o processo tramitou sem a 

devida manifestação do requerente, que não representa qualquer medida 

de proteção ao direito do credor, porém, geram despesas para o poder 

público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o 

andamento célere de outros processos. O Cartório Judicial tem sido 

utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o 

princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação. (...) 

DISPOSITIVO Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II do CPC. Condeno o Banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há mais patrono constituído ao executado nos 

autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774892 Nr: 28124-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847378 Nr: 50891-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo, com fulcro no 

artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1049106 Nr: 45985-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 45985-61.2015.811.0041 (cód. 1049106)

Vistos, etc.,

Defiro a consulta de dados cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), bem como defiro o pedido de consulta do endereço do 

requerido pelo Sistema BacenJud:

- WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA, CPF n. 022.454.031-93.

Visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095900 Nr: 8779-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO LURISOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que 

por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem 

objeto da inicial.

Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, atentando-se o para o 

prazo prescricional de cobrança do título.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118554 Nr: 18140-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDINA TIBURCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 18140-20.2016.811.0041 (Cód. 1118554)

Despacho

Vistos, etc.

I – Defiro o pedido de fls. 43/44, e suspendo o presente feito pelo prazo de 

20 (vinte) dias.

II – Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2.018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701172 Nr: 35794-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUMICO MIZOGUTI UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Processo nº 35794-30.2010.811.0041.

Vistos, etc...

I – Expeça-se alvará em favor do banco exequente dos valores 

depositados na Conta Única, com os rendimentos creditados no período, 

em cumprimento ao item III da decisão de fls. 187.

II – Intime-se a parte Requerente para, querendo, dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715509 Nr: 9686-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA SIMÔMES SALZEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CESAR M. MENESELLO 

- OAB:MT/ 13.146, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - OAB:16527, 

WELLINGTON SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 154, bem como da petição 

de fls. 173, por meio da qual, a parte requerente informa que o documento 

colacionado pela parte requerida às fls. 168 referente à baixa no gravame, 

foram suficientes para que surtam os devidos efeitos legais, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de 

estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721714 Nr: 17228-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CORRÊA DA COSTA FILHO, ACELINA 

VELASCO RONDON CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689, 

JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, FERNANDA 

DE CARVALHO BORGES CAMPOS - OAB:11153/MT, RUBIA 

APARECIDA FRANTZ - OAB:7929

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 256/262.

Diante da notícia do cumprimento do acordo (fls. 262), julgo e declaro 

extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil.
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Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779355 Nr: 32804-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR AURAPE PERUAPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por 

HSBC BANK BRASIL S.A contra VITOR AURAPE PERUAPE, do bem 

descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de reintegração de posse, 

o bem não foi localizado. Por conseguinte, o banco autor requereu a 

execução do contrato de arrendamento mercantil, aduzindo por analogia 

esta possibilidade dos contratos de alienação fiduciária, bem ainda, com 

fundamento nos artigos 778 e 784, inc. II, do CPC (fls. 16/17), bem como, 

juntou planilha com o valor das prestações inadimplidas pelo devedor (fls. 

66). É o relatório. Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que 

estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza 

textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado, a escolha do credor fiduciário a conversão do pedido de 

busca e apreensão em ação executiva (art. 4º e 5º). A propósito, 

confira-se: “Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 

ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, 

nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em 

ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5º. Se o credor 

preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há 

previsão legal para a conversão e prosseguimento do feito em ação 

executiva, e observando os princípios da economia e celeridade 

processual. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in 

verbis: (...) Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos 

do art. 5º do DL 911/69. (...) Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808296 Nr: 14763-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 Intimar os advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/MT 

20.732 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/MT 20.853 a 

regularizarem sua representação processual nos autos, no prazo de 05 

(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 872097 Nr: 11124-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIANNA CAROLINE SOUSA 

CARDOSO - OAB:17027/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar-se acerca do 

depósito efetuado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730945 Nr: 27043-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A B COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, MÁRCIO CORDEIRO CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de citação editalícia dos executados, haja vista que a 

diligência mencionada na Certidão de fl. 41 não foi possível em 

decorrência da desídia do próprio Exequente, que não forneceu os meios 

necessários para o cumprimento do mandado.

II – Intime-se o Exequente para propiciar o andamento do feito, adotando 

as medidas ordinárias de localização dos Executados, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795870 Nr: 2213-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROMI PEDRO KLAUS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fl. 125 e, de consequência, concedo o prazo 

suplementar de 20 (vinte) dias, para que o Requerente apresente o 

endereço atualizado do Requerido e esclareça as informações adicionais 

solicitadas pelo Oficial de Justiça na Certidão de fl. 122.

II – Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 950058 Nr: 60440-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NUNES RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 56 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independentemente de novo despacho, 

intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

advogado, via imprensa, para adotar medidas visando o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445811 Nr: 20334-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10036, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 376711 Nr: 12770-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA VEÍCULOS LTDA, ELIZEU MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a Certidão de Decurso de prazo expedido nos autos, requerendo o que de 

direito, sob pena de desinteresse na prosseguimentoda ação, nos termos 

do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714457 Nr: 9255-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D B COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, PAULA RENATA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos requeridos D B 

Comércio de Materiais para Cosntrução Ltda-ME, CNPJ nº 

33.012.066/0001-38 e Paula Renata da Silva Souza, CPF nº: 

006.129.661-94.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106074 Nr: 12986-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE, JOÃOALVES 

BARBOSA FILHO - OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22.685/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661-0

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10037, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462573 Nr: 31103-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MARIA DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:OAB/MT 4.313

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778429 Nr: 31833-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos colacionados aos autos, o exequente não 

localizou valores para penhora em dinheiro na conta da parte executada, 

de modo que, defiro o pedido de consulta junto à Delegacia da Receita 

Federal, para localização de bens porventura existentes em nome dos 

executados: NABIL MUSTAFA FARES ME, CNPJ nº 04.360.503/0001-29.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812493 Nr: 18985-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE APARECIDA INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10154, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028911 Nr: 36269-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Bradesco S/A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 

face de Milton Ribeiro Filho, no entanto, requereu à fl. 34, desistência do 

feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748251 Nr: 45544-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

 Bv Financeira S/A – Credito Financiamento e Investimento propôs Ação de 

Busca e Apreensão convertida em depósito, em face de Antonio Pedro 

Dias de Moura, no entanto, requereu às fls. 56, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778990 Nr: 32421-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Certifico que a impugnação de fls. 63/83 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855882 Nr: 58265-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR 

DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9972, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053331 Nr: 48084-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA COSTA E FERREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta junto à Delegacia da Receita Federal e 

Sistema BacenJud para localização de bens porventura existentes em 

nome do executado: CORREA DA COSTA E FERREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, CNPJ: 009.688.827/0001-04.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal, Bacenjud e 

Renajud e dar andamento ao feito, bem ainda, trazer o valor atualizado, no 

prazo de em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1100893 Nr: 10912-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:OAB/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Bradesco Toyota do Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Wilson Ferreira Filho, no entanto, requereu às fls. 49/50, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista que não houve 

determinação deste Juízo neste sentido.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1128296 Nr: 22307-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A. CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Bv Financeira S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Graciene Barcelo de Almeida Amorim, no entanto, requereu às fls. 29, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder a baixa de restrição junto ao Renajud e aos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhuma ordem expedida 

por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025112-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE OLIVEIRA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025112-52.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito, consoante documentos de ID 10082398, havendo a concordância 

expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerente. Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, SANDRA DAMARES BUZANELLO, CLEIDE SOUZA DO 

AMARAL, PAULO FERNANDES RODRIGUES, EXPRESSA DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS LTDA, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, JUAREZ SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE 

VELOSO MUNHOZ - OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - 

OAB:4985, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA 

BORGES - OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado estará ausente da comarca em 

08/03/2017, transfiro a data da audiência de instrução e julgamento, 

designada às fls. 1305/1307, para que seja realizada no dia 04/04/2018 às 

14h.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 184231 Nr: 31715-18.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEREIRA HOFMANN, CARLOS 

ANDERSON DE MATTOS NELLO, EDER NOLASCO DE SOUZA, ADALTO 

SALES DE MATOS, ARI GALESKI, CLÁUDIO MÁRCIO CORREA 

CARVALHO, CLEVERSON FREITAS FARIA, VILMAR RIBEIRO LEMES, 

CHRISTIAN MARCEL BACH CORREA, ANSELMO OLIVEIRA DE LIMA, 

ALCINO FERREIRA DOS SANTOS, ADMIR PEREIRA, BRASIL CENTRAL 

CEREAIS LTDA, NEWTON FERREIRA DA GRAÇA, ALTINO PRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761, CARLOS ROBERTO AGUIAR - OAB:5668, 

DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEJANGO RIBER 

OLIVEIRA CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3.574/MT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - 

OAB:10599/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT, LEANDRO 

DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA 

AGUIAR - OAB:2906/MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, SERGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:3412/MT, SILVIO 

JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:8.996/MT, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, WALDEVINO DE SOUZA - OAB:

 (...) Ante o exposto:a)- Indefiro o pedido do Ministério Público de citação 

por meio de edital do réu Altino Prandini, por conseguinte , determino 

diligência de citação do aludido réu no endereço constante do mandado de 

fl. 2672, devendo ser consignado que o responsável pelo cumprimento da 

diligência, caso não encontre o réu, deverá colher todas as informações 

necessárias de onde o mesmo possa ser encontrado, nos termos do art. 

661, incisos e alíneas da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC;b)- Oficie-se às Comarcas de 

Joinville – SC (fl. 2490), Querência/MT (fl. 2661), Anápolis/GO (fl. 2670) e 

Mirassol D’ Oeste/MT (fl. 2664), solicitando informações acerca do 

andamento/cumprimento das referidas cartas precatórias.C)- No mais, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca das 

diligências negativas de fls. 2676, 2682, 2691, 2792-v, 2795.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1254482 Nr: 22543-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ANTONIO CAMILO - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5681, Muarício Castilho Soares - OAB:11.464, Weliton Wagner 

Garcia - OAB:12458

 Vistos etc.

Considerando que este Magistrado estará ausente da comarca em 

14/05/2018, antecipo a audiência designada neste feito à fl. 17, para o dia 

22/3/2018 às 14h.

Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando as informações.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1280774 Nr: 2081-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO SEGUNDO - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, 

Kalync Silva Inez de Almeida - OAB:15.598-MT

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória da Comarca de Barra do Bugres-MT, 

objetivando a colheita do depoimento do réu Silvio Rodrigues Filho.

Vieram os autos conclusos em 16/02/2018.

Designo audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento 

pessoal do réu Silvio Rodrigues Filho para o dia 23 de maio de 2018, às 

14h00min.

 Intime-se o réu, pessoalmente, para depoimento pessoal, nos termos do 

art. 385, §1º do CPC;

Comunique-se o Juízo deprecante, inclusive, solicitando cópia(s) do 

instrumento(s) do(s) mandato(s) conferido(s) ao(s) advogado(s) (art. 260, 

II, do CPC), bem como da defesa apresentada pelo réu Silvio Rodrigues 

Filho, uma vez que aludida peça não acompanhou os presentes autos.

 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1282049 Nr: 2418-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE- MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CESAR 

MARCOLINO NUNES, VETOR ASSESSORIA E PESQUISA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:OAB/MT 

12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaul Nunes - OAB:12211-B, 

José Eduardo Polisei Gonçalves - OAB:12009, Jsckson F. C. 

Coutinho - OAB:9172-B

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Primavera do 

Leste-MT, objetivando inquirição das testemunhas de Defesa, quais sejam 

Antônio Humberto de Oliveira, Néia de Araújo Marques e Welyda Cristina 

de Carvalho.

Designo audiência de instrução e julgamento para inquirição das 

mencionadas testemunhas para o dia 21 de maio de 2018, às 15h30min.

Cabe à Defesa dos réus Renan César Marcolino Nunes, Felipe Garcia 

Nogueira e Vetor Assessoria e Pesquisa de Mercado e de Opinião Pública 

Ltda, informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas, desta 

audiência, nos moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 

do CPC, devendo estar ciente que a inércia importará desistência da 

inquirição das testemunhas (art. 455, §3º, do CPC);

Caso haja testemunha servidor público ou militar, expeça-se o necessário, 

de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037521-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037521-60.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 20 de fevereiro de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024788-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. F. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE HELENA FREIRES OAB - 832.130.311-00 (REPRESENTANTE)

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA PENHA CARNEIRO (RÉU)

 

CP devolvida diligência negativa

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032068-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELI PEREIRA DA SILVA CAROLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CAROLO (INVENTARIADO)

 

Termo de compromisso assinado

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036330-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. T. R. (AUTOR)

CAMILA ADRIANA DA COSTA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL ISMAR CAETANO RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036330-77.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA LUISA TEIXEIRA 

RIBEIRO, CAMILA ADRIANA DA COSTA TEIXEIRA RÉU: MAXWELL ISMAR 

CAETANO RIBEIRO Vistos etc. Ante as informações do id: 11452971, 

acerca do endereço laboral do demandado, determino que, cite-se o 

requerido em seu local de trabalho, situado no 10ºBP do Jardim Primavera 

em Cuiabá/MT, conforme dispõe o parágrafo único do art. 243 do CPC[1]. 

Na mesma oportunidade, deverá ser feita à intimação do mesmo, para 

comparecimento na audiência designada para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 14:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Art. 243 A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se 

encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar 

em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não 

for conhecida sua residência ou nela não for encontrado.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018203-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY FONTES DA SILVA (INVENTARIADO)

CLODOALDO FONTES DA SILVA (INVENTARIADO)

CLAUDIO DE OLIVEIRA FONTES (INVENTARIADO)

ANA GEOLICED DA SILVA (INVENTARIADO)

CLAUDEMIR FONTES DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS OAB - MT21306/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1018203-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA CLAUDIA DE 

SANTANA INVENTARIADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA FONTES, CLAUDINEY 

FONTES DA SILVA, CLAUDEMIR FONTES DA SILVA, CLODOALDO 

FONTES DA SILVA, ANA GEOLICED DA SILVA Vistos etc. Ante 

informações do id:11629746, acerca da existência de ação de inventário 

em trâmite perante o digno juízo da 5ª Vara Especializada das Famílias e 

Sucessões, desta comarca, sob o código 751799, declino da competência 

para processar e julgar o presente pedido, determinando que se proceda 

à distribuição desta ação, para o douto juízo da 5ª Vara Especializada de 

Direito das Famílias e Sucessões, desta comarca. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

20 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025075-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PECORA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA PECORA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a procuradora da requerente para que cumpra 

o ítem "a" do termo de audiência realizado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014979-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA RAMOS ZOLOIZAKAERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUSA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a apresentar a Impugnação dentro do prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008686-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO GONCALVES VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a apresentar a Impugnação dentro do prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021638-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS SILES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE AUGUSTA RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a apresentar a Impugnação dentro do prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009918-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0004654A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a apresentar a Impugnação dentro do prazo 

legal de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022427-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE BRUNO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT17856-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO REGINALDO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para apresentar a Impugnação 

dentro do prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020089-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR WALLACE DAMASCENO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO LEITE DAMASCENO (EXECUTADO)

ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 225 de 488



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a manifestar ante a juntada de documentos 

novos pelo requerido, nos termos do artigo 437 § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005768-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA SILVA AVILA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a apresentar a Impugnação dentro do prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014464-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017 impulsiono o 

presente feito para intimar a parte requerente para que, dentro do prazo 

de 15 dias, traga aos autos as cópias da sua certidão de nascimento 

atualizada, bem como do promovido e as declarações de duas 

testemunhas, com firmas reconhecidas, que comprovem a data de início e 

término da suposta união estável em questão.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033509-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLI DILAINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033509-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAELLI DILAINE DE SOUZA 

REQUERIDO: PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO Vistos etc. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, defiro 

a curatela provisória do requerido, e nomeio a requerente Rafaelli Dilaine 

de Souza Oliveira, como sua curadora provisória, mediante compromisso. 

Cite-se e intime-se o requerido, para comparecer perante este Juízo, no 

dia ---24 de abril de 2018, às 14h00min para ser entrevistado. No ato da 

citação, o ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido 

encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo. 

Com as informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Notifique-se o douto Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002587-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. P. D. A. (REQUERENTE)

TEREZINHA MONICA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002587-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TEREZINHA MONICA PINHEIRO, 

LUIZA BRANDAO PINHEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA Vistos, Considerando tratar de herdeira menor, recebo o 

presente alvará da seguinte forma: Luiza Brandão Pinheiro de Almeida 

representada pela sua genitora Terezinha Mônica Pinheiro, formulou o 

presente pedido de Alvará Judicial para o fim de levantamento e saque 

dos valores depositados na conta vinculada de PIS/FGTS, mantida junto à 

Caixa Econômica Federal, da titularidade de Cesar Junior de Almeida, 

falecido em 31 de janeiro de 2018, sob os fundamentos lançados na inicial. 

È o breve relatório. D E C I D O. Os documentos constantes de Id. 

11645897 e 11645921 comprovam que a requerente tem legitimidade para 

realizar o presente pedido. A certidão de óbito indica que o de cujus era 

solteiro, e deixou apenas uma filha; logo, sendo a requerente sua filha, 

não há outros concorrentes. Registo que, embora tenha se estabelecido 

certa praxe forense em manter depositados em conta judicial os valores a 

serem pagos para menores, tal prática, em verdade, não possuí amparo 

na legislação pátria; aliás, vai de encontro com o direito ao exercício do 

poder familiar, que compreende também poderes para administração e 

usufruto dos bens dos filhos. É o que preceitua o art. 1.689, inciso I e II, do 

Código Civil, a saber: “Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do 

poder familiar: I - são usufrutuários dos bens dos filhos; II - têm a 

administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.” Com 

efeito, existe previsão legal que permite aos pais usufruir e administrar os 

bens dos filhos, exceto para a alienação e oneração de bens imóveis, 

conforme o disposto no art. 1.691 do Código Civil. Portanto, com todo o 

respeito ao entendimento contrário, é correto afirmar que inexiste 

impedimento legal para a entrega das verbas devidas aos filhos menores à 

administração dos pais quando não decorrentes da alienação de bens 

imóveis autorizada judicialmente. Balizam todas as decisões envolvendo 

direitos de menores, o mesmo princípio do melhor interesse para a criança 

ou adolescente, que por vezes, é verdade, impõe que se estabeleçam 

limites ao poder familiar, porém, embasado em justo motivo que se 

apresente no caso concreto. Nesse sentido, a manutenção da verba em 

conta judicial deve limitar-se aos casos em que seja concreto o prejuízo ao 

menor, seja pela existência de conflitos de interesses ou por 

irregularidades no exercício do poder familiar. Justifica-se a retenção 

quando houver, fundamentalmente, alguma situação que coloque em 

dúvida a boa-fé dos pais na administração dos bens dos filhos, impondo 

que medidas acautelatórias sejam adotadas para garantia da proteção 

integral ao melhor interesse da criança, adolescente ou jovem, prevista no 

art. 227 da Constituição Federal. Porém, se no caso concreto não se 

verificarem motivos que impeçam o exercício do direito de administração 

dos bens dos filhos, previsto no art. 1.689, inciso I e II, do Código Civil, as 

verbas depositadas em juízo, assim como deve ocorrer com os bens 

móveis, deve ser livremente administrada pelos pais. Nesse sentido, no 

caso posto, não verifico qualquer impedimento de ordem legal ou fática 

que impeça a genitora dos herdeiros de usufruir e administrar as verbas 

depositadas nas contas de FGTS e PIS de titularidade do falecido. Aliás, 

nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme revelam os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL - 

SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DA FILHA - 

INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DA 

AUTORA. 1. Não se conhece da tese de afronta ao art. 535, II do CPC 

formulada genericamente, sem indicação do ponto relevante ao julgamento 

da causa supostamente omitido no acórdão recorrido. Aplicação da 

Súmula n. 284/STF, ante a deficiência nas razões recursais. 2. Tese de 

violação aos artigos 1.753 e 1.691 do Código Civil. Conteúdo normativo de 

dispositivos que não foram alvo de discussão nas instâncias ordinárias. 

Ausência de prequestionamento a impedir a admissão do recurso 

especial. Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 3. Salvo justo motivo 

concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 226 de 488



depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a 

beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o 

disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da 

operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e 

garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, 

medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente 

garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 

4. O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e 

educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 

1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 5. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual 

conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo 

discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque 

inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular 

do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade. 6. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 

(REsp 1131594/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 18/04/2013, DJe 08/05/2013) RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE 

FERROVIÁRIO. MORTE DE CÔNJUGE E PAI. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MAJORAÇÃO. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO MENOR EM 

CONTA POUPANÇA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DESCABIMENTO. 1. Esta 

Corte Superior possui entendimento sólido segundo o qual, em caso de 

morte de cônjuge, ascendente ou descendente em primeiro grau, 

mostra-se razoável indenização por danos morais fixada em valor 

equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos (REsp 1021986/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/04/2009; REsp 

713.764/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 

04/03/2008). 2. Não há motivo justificado para que a parcela devida ao 

menor co-autor (com 17 anos) fique bloqueada em "conta poupança" à 

disposição do Juízo, haja vista que, nos termos dos arts. 385 e 389 do 

Código Civil de 1916, os pais são administradores e usufrutuários dos 

bens dos filhos, havendo restrições apenas quanto a alienações e 

gravames reais dos bens imóveis (art. 360). 3. Recurso especial provido. 

(REsp 989.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/06/2011, DJe 22/08/2011) Além dos citados arrestos, a 

Colenda Corte superior possui outros precedentes que ratificam esse 

entendimento: REsp 534521-SP, REsp 109675-RJ, REsp 727056-RJ, REsp 

34820-RJ e RESP 1191841-RJ. Em conclusão, considerando que não há 

nos autos qualquer fundado motivo que aponte irregularidades no 

exercício do poder familiar, bem como, considerando que “o poder familiar 

inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos 

menores”, por força do disposto no art. 1.689 do Código Civil, a 

administração do valor devido aos menores cabe a sua genitora, não 

sendo juridicamente razoável que permaneça depositado em juízo, 

especialmente no presente caso em que a verba devida não é 

expressivamente alta. Em face do exposto, com fulcro no art. 1º da Lei nº 

6.858/80, defiro o pedido de expedição do alvará para levantamento e 

saque da totalidade dos valores depositados na conta vinculada de 

PIS/FGTS em nome de César Junior de Almeida, em favor da requerente 

Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, cujo valor deverá estar sob sua 

administração, nos termos desta sentença, por se tratar de numerário 

pertencente à criança. Expeça-se, de imediato, o alvará. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada formalmente em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021640-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CAROLINA BERTOLETTI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACYR ALENCAR OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021640-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANA 

CAROLINA BERTOLETTI OLIVEIRA REQUERIDO: JOACYR ALENCAR 

OLIVEIRA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na 

Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça. O documento 

constante no Id nº 8848882 demonstra o vínculo de parentesco existente 

entre o requerido e a infante, visto que, são pai e filha. Em decorrência da 

referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a 

manutenção da infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios 

em 02 (dois) salários mínimos, que hoje importam em R$ 1.908,00 (mil 

novecentos e oito reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a 

alegada profissão do demandado. O vencimento da prestação alimentícia 

se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, 

por meio de depósito na conta bancária da parte autora. Os alimentos 

incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Designo 

audiência de conciliação, para o dia 24 de abril de 2018 às 15h00min. Se 

não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Notifique-se o nobre Parquet. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 833339 Nr: 38786-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG, EMAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRGJ, JRJ, MCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº. 38786-56/2013 - Código 833339.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Constata-se que a presente ação fora proposta em face do genitor, Paulo 

Roberto, e dos avós paternos, senhora Maria Cecília e senhor Jorge 

Roberto. Ocorre que foram homologados dois acordos nestes autos, o 

primeiro entre o autor e sua avó (fl. 77) e o segundo entre o autor e seu 

genitor (fl. 84). Assim, a presente demanda continua apenas em face do 

avô paterno, senhor Jorge Roberto.

 Não há irregularidades a sanar.

 Fixo como ponto controvertido a pertinência da fixação da obrigação 

alimentar em face do avô paterno, bem como, o valor dos alimentos.

 Em consonância com o parecer Ministerial de fl. 142 e nos termos do 

artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para 

o deslinde das questões apostas nos autos, o início da fase instrutória 

com o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem 

descurar-se de outo meio de prova que se mostre razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de 

maio de 2018, às 15:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente 

de intimação, salvo se o contrário requererem.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 760646 Nr: 13020-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE PLACIDO PINTO DE SOUZA, RUI ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR 

- OAB:14.301 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Preliminarmente, observa-se que embora nomeada inventariante, não foi 

juntada aos autos o instrumento de procuração firmado por Angelina Diniz 

de Oliveira Alves.Além disso, ressalta-se que não são válidos os 

instrumentos de mandato judicial outorgados por Rui Alves de Oliveira em 

representação aos herdeiros e ao viúvo meeiro, haja vista que a 

constituição de mandato judicial configura ato personalíssimo, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A outorga de procuração para o 

exercício do jus postulandi, nos termos do art. 38, do CPC, é ato 

personalíssimo, conferindo ao advogado poderes para praticar os atos do 

processo, sendo defeituoso o instrumento outorgado por terceiro. - 

Recurso especial não conhecido. (REsp 440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE 

LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). 

Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 310824-RJ.Com efeito, os herdeiros 

foram citados e não se opuseram ao disposto nesta ação, especialmente 

a cessão de direitos hereditários de fls. 25/29.No mais, para conclusão 

deste inventário, é necessário que os autos sejam instruídos 

com:a)Instrumento de procuração da cessionária Angelina Diniz de 

Oliveira Alves;b)Escritura de cessão de direitos hereditários do quinhão do 

herdeiro Abraão Paulo Pinto de Souza;c)Certidão negativa expedida pela 

SEFAZ-MT, que não pode ser substituída pela expedida pela 

PGE-MT;d)Certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 56/2016).Intime-se 

a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a juntada 

dos referidos documentos.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1278309 Nr: 1327-44.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO MOREIRA - OAB:21.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1327-44.2018.811.0041 – Código 1278309

 Visto.

 Considerando que este feito foi distribuído por dependência aos autos nº 

Código nº 353185, que se encontra sentenciado, com julgamento de 

mérito, e arquivado, não tem aplicabilidade o art. 286, do Código de 

Processo Civil.

 Nesse sentido, a jurisprudência assim orienta:

“A distribuição da causa por dependência somente se dá nos casos 

autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do Juiz natural, um 

dos pilares “due process of law”, devendo ser coibido com vigor qualquer 

praxe viciosa em contraio...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91).

 E mais.

 STJ – “ 235. A conexão não determina a reunião de processos, se um 

deles já foi julgado”.

 Nesse mesmo sentido, o disposto no § 1º, do art. 55, do novo Código de 

Processo Civil: "Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

 Por estas razões, determino a remessa do presente feito ao cartório 

distribuidor, para sua redistribuição aleatória a uma das Varas de Famílias 

e Sucessões desta Capital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1131184 Nr: 23482-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARDC, IAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA DIAS CARDOSO - 

OAB:21850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 23482-12.2016 – Código 1131184

 Vistos,

 Acolho a manifestação do Ministério Público de fl. 47.

 Intime-se o requerente para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a cópia integral do processo 15898-45.2012.811.0041 – Revisional 

de Alimentos.

 Após, dê-se nova vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1145484 Nr: 29853-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, MOFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 29853-89.2016 – Código 1145484

 Visto.

 Rodrigo Silveira e Muryel Otoni Ferrer Silveira ingressaram com a 

presente Ação de Alteração de Regime de Bens, sob os fundamentos 

lançados na petição inicial.

 Determinada a emenda da inicial (fl. 19), foi devidamente atendida às fls. 

21/22, pelos requerentes.

 Remetido o processo ao Ministério Público, o ilustre Promotor de Justiça 

declinou de suas atribuições no feito, fl. 26.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação pela qual os requerentes pretendem a modificação do 

regime de bens inicialmente adotado, qual seja o da Comunhão Parcial de 

Bens, consoante averbado na certidão de casamento acostada à fl. 11, 

para o regime de Separação Total de Bens.

 Aduzem para embasar suas pretensões, que conforme a vida 

profissional distinta de ambos, ou seja, o requerente é Advogado atuante 

no Estado de Mato Grosso há mais de 10 (dez) anos, possui sociedade 

advocatícia constituída, com uma situação financeira estável, sempre 

zelando pela boa conduta e pontualidade com seus compromissos 

financeiros, e a requerente é empresária, atuante no ramo da construção 

civil, sendo sócia proprietária da empresa Larc Construções, Comércio e 

Serviços Ltda, na qual atravessa grave crise financeira, podendo, 

eventualmente e futuramente atingir os seus sócios, e como o requerente 

possui uma sociedade de advogados constituída, não pode ter seu nome 

no cadastro restrito por eventual abalo financeiro do seu cônjuge.

 Embasados nesses relatos, de comum acordo, pugnam pela alteração do 

regime de casamento, que atualmente é de comunhão parcial de bens, 

para o regime de separação total de bens.

 O sistema civilista de 1916 (art. 230) não permitia que o regime de bens 

fosse alterado no curso da vida conjugal, posto que considerava o regime 

de bens adotado irrevogável, tal imutabilidade não persistiu diante do novo 

diploma de 2002, que no art. 1.639, § 2º, passou a admitir a modificação 

do regime de bens no curso do casamento; contudo, como se nota no 

dispositivo citado ut infra, esta possibilidade não é livre, posto que deverá 

ocorrer mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os 

cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os 

direitos de terceiros.

 Nesse sentido dispõe o § 2.º do artigo 1.639:

"§2º. É admissível alteração do regime de bens entre os cônjuges, 

mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, 

apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos 

de terceiros".

 In casu, não se vislumbra óbices ao deferimento da pretensão dos 

requerentes, porque o casamento foi celebrado durante a vigência do 

atual Código Civil e, por isso, não encontra obstáculo no art. 2.039 do 

mesmo diploma legal; o pedido foi efetuado por ambos os cônjuges e, além 

disso, o motivo declinado justifica a modificação do atual regime de bens.
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 Ressalte-se que mesmo com a decisão modificativa do regime de bens, 

estarão ressalvados indistinta e irrestritamente os direitos de terceiros 

que, porventura, sejam violados em decorrência desta decisão, situação 

em que, dependendo do caso, prevalecerá o regime anteriormente 

pactuado.

 Ante o exposto, satisfeitas as exigências legais, julgo procedente o 

pedido, para modificar o regime de bens, de comunhão parcial para o de 

Separação Total de Bens, do casamento celebrado entre Rodrigo Silveira 

e Muryel Otoni Ferrer Silveira, ressalvados direitos de terceiros.

 Por fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 20 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1266621 Nr: 26558-10.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRP, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CURVO RONDON - 

OAB:11017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 26558-10.2017.811.0041 – Código 1266621

 Visto.

 Considerando que este feito foi distribuído por dependência aos autos nº 

Código nº 1001492, que se encontra sentenciado, com julgamento de 

mérito, e arquivado, não tem aplicabilidade o art. 286, do Código de 

Processo Civil.

 Nesse sentido, a jurisprudência assim orienta:

“A distribuição da causa por dependência somente se dá nos casos 

autorizados por lei, sob pena de agressão ao princípio do Juiz natural, um 

dos pilares “due process of law”, devendo ser coibido com vigor qualquer 

praxe viciosa em contraio...” (STJ – 4º TR. Esp. 8.449 – AM, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, J. 19.11.91).

 E mais.

 STJ – “ 235. A conexão não determina a reunião de processos, se um 

deles já foi julgado”.

 Nesse mesmo sentido, o disposto no § 1º, do art. 55, do novo Código de 

Processo Civil: "Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

 Por estas razões, determino a remessa do presente feito ao cartório 

distribuidor, para sua redistribuição aleatória a uma das Varas de Famílias 

e Sucessões desta Capital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1267787 Nr: 26946-10.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDDP, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 26946-10.2017 – Código 1267787

 Visto.

 Para o reconhecimento de união estável é necessário demonstrar a 

inexistência de impedimento, conforme dicção do art. 1.723, § 1º, 

combinado com o art. 1.521, todos do Código Civil.

 Sendo assim, venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovante do estado civil da requerente, ou seja, certidão de 

casamento ou nascimento, sob pena de indeferimento da inicial.

 Atendida a determinação acima, cite-se o requerido José Custódio da 

Silva, para, querendo, oferecer resposta à ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 962101 Nr: 5694-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA CORREA DA COSTA, 

FERNANDA OLIVEIRA CORREA DA COSTA PAULINO, SILVIA RENATA 

OLIVEIRA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp. 650.325 e REsp 434.483), o recolhimento do ITCD poderá ser 

efetuado após a adjudicação da herança ao menor Arthur Corrêa da 

Costa Paulino.

Dê-se nova vista ao Ministério Público.

Após, diga a inventariante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075919 Nr: 57911-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO SANTAN XAVIER DA SILVA, DELSON 

ANTONIO DA SILVA, MARCOS JESUS DA SILVA, MARINEY REIS DA 

SILVA, MARIA NEVES DA SILVA ARRUDA, ANA PAULA DA SILVA, 

OLIMPIO CESAR DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA NUNES, ANA 

RITA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CATARINA MARIA DOS REIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:OAB/MT7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de arrolamento sumário que permaneceu em conclusão 

para que fosse proferida sentença. No entanto, analisando o caderno 

processual, vê-se que mesmo tendo se manifestado às fls. 51/56, para 

juntada das certidões negativas fiscais, nada foi dito quanto à ausência de 

documentos que comprovem que Delson Antonio da Silva e Maria Neves 

da Silva Arruda são herdeiros de Catarina Maria dos Reis Silva.

De se ressaltar que essa é a terceira vez que este juízo precisa 

determinar que os documentos sejam apresentados, logo, é a terceira vez 

que este processo poderia ser sentenciado, o que não é possível, já que 

não foi cumprida a decisão de fl. 41, proferida em 28.1.2016.

Digam os requerentes, no prazo de 5 (cinco) dias.

Não sendo juntados os documentos necessários, a inicial será indeferida 

e o processo extinto.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1184244 Nr: 45241-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45241-32.2016 – Código 1184244

 Visto.

 A emenda da inicial, de fls. 14/19, não atingiu a finalidade da ordem 

proferida à fl. 12, que determinou a apresentação do comprovante do 

estado civil da requerente, ou seja, certidão de nascimento ou casamento.

 Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de seu ilustre 

Advogado, para cumprir integralmente a referida decisão, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 08 de fevereiro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033717-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOADIR GREICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JANUARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA PETRONILHA DE CARVALHO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1033717-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOADIR GREICE DE SOUZA 

REQUERIDO: ANTONIO JANUARIO DE SOUZA, MARIA PETRONILHA DE 

CARVALHO SOUZA Vistos etc. Trata-se de arrolamento sumário de 

Antonio Januario de Souza e Maria Petronilha de Carvalho Souza, em que 

figuram como requerentes os seus filhos Loadir Greice de Souza, Agnaldo 

Januario de Souza, Antonio Januario de Souza Filho, Leudes Solange de 

Souza Silva, Locenir Maria Souza de Almeida, Lucileide Sonia de Souza, 

Luis Antonio de Souza, Mario Ney Januario de Souza, Marilise de Souza 

de Pinho e Liete Fatima de Souza, cujo instrumento de procuração judicial 

foi firmado por Loadir Greice de Souza (id. 10550283). Conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a constituição de mandato 

judicial é ato personalíssimo, de modo que, não é válido o instrumento 

outorgado por terceiro: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, 

ART. 13. - A outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, 

nos termos do art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao 

advogado poderes para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o 

instrumento outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido. 

(REsp 440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ. A herdeira Liete Fatima de Souza poderá outorgar poderes à 

advogada que patrocina esta ação, o que certamente não constitui 

qualquer óbice, visto que, com apoio da tecnologia, poderá firmar a 

procuração, digitalizá-la ou mesmo fotografá-la, e remetê-la ao nobre 

causídico para que promova sua junta aos autos. Nomeio a requerente 

Loadir Greice de Souza para exercer a função de inventariante, 

independentemente de compromisso. Diante da irregularidade de 

representação processual da herdeira Liete Fatima de Souza, e com base 

nos fundamentos apontados nesta decisão, determino que, no prazo de 

15 (quinze) dias, o processo seja instruído com o indispensável 

instrumento de procuração por ela firmado ou que seja postulada a sua 

citação. Intime-se a requerente para que emenda a inicial, quando ao valor 

da causa, atribuindo valor aos bens do espólio, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para juntar: a) plano de partilha; b) certidões negativas 

expedidas pelas Fazenda Públicas; c) Certidão de inexistência de 

testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

2.2.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022061-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CUIABANO (REQUERENTE)

J. H. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BORJA CORREIA CUIABANO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022061-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO CUIABANO, JOAO 

HENRIQUE CORREIA CUIABANO INVENTARIADO: FERNANDA BORJA 

CORREIA CUIABANO Visto. 1. Trata-se de ação de inventário proposta em 

razão do falecimento de Fernanda Borja Correia Cuiabano, pelo cônjuge 

supérstite e o único filho, em que postulam nomeação do cônjuge como 

inventariante. 2. Sendo assim, nos termos do art. 617, inciso I, do Código 

de Processo Civil, NOMEIO inventariante o requerente Eduardo Cuiabano. 

3. INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias, 

APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens e de 

dívidas, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certificado de registro de 

veículos; c) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal (onde estiverem localizados os bens e do último 

domicílio da inventariada), Estadual (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; 

d) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. n. 56/2016). 6. Caso 

não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento comum (CPC, art. 664). 

7. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. 8. Expeça-se alvará, 

conforme postulado no requerimento formulado na petição com id. 

11315243. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027295-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA METELLO DINIZ (REQUERENTE)

MOACYR MARIA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CAMPOS DINIZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027295-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MOACYR MARIA METELO, 

ELZA MARIA METELLO DINIZ INVENTARIADO: RAIMUNDO CAMPOS DINIZ 

Visto. 1. Trata-se de ação de arrolamento sumário em que a herdeira Elza 

Maria Metello Diniz declara que pretende "renunciar" seu quinhão 

hereditário em favor da companheira do inventariado, sua genitora, Sra. 

Moacyr Maria Metelo, bem como, em que foi postulado levantamento do 

valor bloqueado nas contas bancárias do inventariado. 2. Conforme 

interpretação extraída do art. 1.810 do Código Civil, o quinhão do herdeiro 

renunciante deve ser acrescido aos quinhões dos outros herdeiros da 

mesma classe e, sendo ele o único desta, destinada aos herdeiros da 

subseqüente, neste caso, outros descendentes do inventariado ou 

ascendentes, caso estejam vivos. 3. Logo, a companheira apenas 

receberia o quinhão renunciado se inexistissem descendentes ou 

ascendentes vivos, haja vista a ordem de vocação hereditária, prevista no 

art. 1.829 do Código Civil - aplicável à união estável após julgamento dos 

Recursos Extraordinários n. 646721 e 878694, pelo Supremo Tribunal 

Federal. 4. Por isso, havendo convicção de que pretende renunciar ao 
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quinhão hereditário, a herdeira Elza Maria deverá comparecer à Secretaria 

desta Vara Judicial, munida de documento com foto, para firmar termo 

judicial de renúncia. 5. Feito isso, as partes deverão declarar, sob as 

penas da lei, se existem outros descendentes, qualificando-os para que 

sejam citados, bem como, qualificar os ascendentes ou instruir o processo 

com as respectivas certidões de óbito. 6. Do contrário, havendo outros 

herdeiros, para que a companheira receba o quinhão da filha, será 

necessária a lavratura de escritura pública de cessão de direitos 

hereditários (Código Civil, art. 1.793). 7. De outro turno, sobre o 

levantamento do valor bloqueado nas contas bancárias do inventariado, 

analisando os documentos juntados aos processo, verifica-se que não foi 

integralmente comprovada a inexistência de débitos fiscais, tendo em vista 

que apenas foram apresentadas as certidões negativas expedidas pela 

Receita Federal e Prefeitura de Cuiabá. Vislumbra-se, outrossim, que foi 

juntada ao processo certidão positiva de débitos, emitida pela Secretaria 

de Estado de Fazenda (id. 11074073). 8. Não obstante a meação da 

companheira não constitua objeto desta ação, importa observar que, por 

força do disposto no art. 131 do Código Tributário Nacional, ela é 

responsável pelos tributos devidos pelo de cujus: "Art. 131. São 

pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos 

relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei 

nº 28, de 1966) II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 

tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, 

limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da 

meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

abertura da sucessão." 9. Portanto, para que seja autorizado o 

levantamento da meação em favor da companheira, é imperioso que sejam 

quitados os débitos ficais e apresentadas as certidões negativas 

expedidas pela SEFAZ-MT e PGE-MT, conforme já determinado na decisão 

inaugural deste processo. 10. Intime-se a inventariante para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias. 11. Após, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.2.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036339-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CORREIA PEREIRA MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036339-39.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

RANULFO NASCIMENTO DE MATOS Endereço: RUA D, Rua 11, casa 22, 

quadra 06, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-681 

PARTE REQUERIDA:Nome: ANTONIA CORREIA PEREIRA MATOS Endereço: 

KM07, KM 07, Assentamento Serrano, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A REITERAÇÃO DA 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 11334824), e tomar as 

providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,20 

de fevereiro de 2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034885-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARCIA MAYNARTE SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034885-24.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GUILHERME HENRIQUE LEAO Endereço: RUA DUZENTOS E TRÊS, 59, 

QUADRA 60, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-135 PARTE 

REQUERIDA: Nome: FLAVIA MARCIA MAYNARTE SANTOS Endereço: 

RUA A, 79, bloco 79, ELDORADO, CONTAGEM - MG - CEP: 32310-535 

FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de fevereiro de 

2018. assinado eletrônicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA 

JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000130-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. C. (RÉU)

D. I. C. Q. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000130-37.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: DIEGO 

DIAS DE QUEIROZ Endereço: RUA MILITAR, 17, JARDIM LEBLON, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-024 PARTE REQUERIDA:Nome: DIEGO ISAAC CAMPOS 

QUEIROZ Endereço: RUA 23, Q E9 L 23, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), 

CUIABÁ - MT - CEP: 78089-746 Nome: DILMA GONÇALINA DE CAMPOS 

Endereço: RUA 23, Q E9 L 23, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), CUIABÁ - 

MT - CEP: 78089-746 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,20 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1004232-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. Q. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1004232-39.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CAROLINA QUEIROZ CORREA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 

Condomínio Rio Claro, casa 338, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-850 PARTE REQUERIDA: Nome: ARLINDO SILVERIO TEIXEIRA 

Endereço: RUA MIRANDA REIS, 238, empresa MEGA PRINT, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado neste processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N.ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1004232-39.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Antes de proferir qualquer 

decisão, entendo conveniente e acolho, em parte, o parecer ministerial de 

Id n. 10845055 a fim de proceder a intimação do Executado, através de 

sua d. patrona, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

petição acostada sob o Id n. 9934144, requerendo o que entender de 

direito. Em seguida, voltem-me conclusos. Às providências. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 
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http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 0 9 8 9 1 5 6  1 7 1 2 0 6 1 5 4 7 5 3 5 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 0 8 8 6 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,20 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014224-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. N. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014224-24.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: KELLEN 

DA SILVA MIRANDA Endereço: RUA F, Casa 02, Quadra 27, JARDIM 

PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-808 PARTE REQUERIDA:Nome: 

LUIS CARLOS NEVES DA SILVA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 

11820573), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,20 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020602-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1020602-93.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: RUGINA 

CRISTINE AMORIM MOREIRA Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 247, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 PARTE 

REQUERIDA:Nome: JEFFERSON MOREIRA Endereço: AVENIDA MANOEL 

JOSÉ DE ARRUDA, - DE 3552/3553 AO FIM, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-270 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID N. 11821617), e tomar as providências que 

entender pertinentes. "ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico ... que não foi possivel proceder a intimação do requerido, em 

virtude da parte autora não forneceu os meios necessarios para o 

cumprimento, conforme consta no mandado, sendo que este Oficial ficou 

aguardando até a data de 19/01/2018. Devolvo para os devidos fins. 

CUIABÁ/MT, 20 de fevereiro de 2018. EDSON MIGUEL DA SILVA 

BARBOSA Oficial de Justiça Assinado eletronicamente por: EDSON 

M I G U E L  D A  S I L V A  B A R B O S A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 8 2 1 6 1 7  1 8 0 2 2 0 1 2 2 3 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 2 8 4 7 " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,20 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034555-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. S. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. P. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034555-27.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: KESSIA 

CRISTYNA SILVA EREGIPE Endereço: RUA J, CASA07, QUADRA 03, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-100 PARTE 

REQUERIDA:Nome: JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR Endereço: RUA X-4, 

N.6, QUADRA 100, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-442 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

retro e tomar as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.CUIABÁ,20 de fevereiro de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1156109 Nr: 34348-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHADA, FAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:15

Citando:Executados(as): Antonio Carlos dos Santos Filiação: Antonio 

Fernandes dos Santos e Maria Batista dos Santos, brasileiro(a), , 

Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 9650, Bairro: São Francisco, 

Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:874,89 (Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e 

Nove Centavos

Nome e Cargo do digitador:Marina Roberta da Silva

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1023205 Nr: 33520-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAY, EKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora os atestados médicos de fls.23 e 44, tenha constatado que a 

requerida é incapaz para todos os atos da vida civil, conforme já 

explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), a deficiência , não se restringe mais os direitos da pessoa 

com deficiência de forma ampla e genérica, vez que lhe é assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).À vista disso, conclui-se que a requerida, deve ser submetido 

à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja 

assistido em relação aos atos de natureza negocial e patrimonial .Portanto, 

em face do exposto e por mais que dos autos consta, nomeio como 

CURADOR da requerida ELMAZA KARFAN YASIN seu esposo Sr. EID 

AWWAD YASIN o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) nos atos 
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negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome do Curatelado e do Curador, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometido de retardo mental grave, nos moldes do artigo 

1.184, do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ 

DE CURATELA. As despesas processuais deverão ser pagas pelo 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dele fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1254839 Nr: 22637-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMR, ANDSR, EBDDSR, HNDSR, JLNDSR, 

PHGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESARENKO - 

OAB:MT 3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 22637-43.2017.811.0041

Espécie: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Parte Autora: REGINA MARIA SILVA RODRIGUES

Parte Ré: ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES e ANTONIO 

NUNES DA SILVA RODRIGUES e EDSON BOM DESPACHO DA SILVA 

RODRIGUES e HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES e JOSÉ LUIZ NUNES 

DA SILVA RODRIGUES e PAULO HENRIQUE GOES RODRIGUES

Data e horário: terça-feira, 19 de fevereiro de 2018, 17:45 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

Promotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS

OCORRÊNCIAS

Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – Haja vista a fotocópia de 

certidão de óbito juntada às fls. 30 e exposto pelo inciso IX do artigo 485 

do CPC opino pelo deferimento ao pleiteado às fls. 29.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi sentenciado: Vistos, etc... HOMOLOGO o pedido de 

desistência da parte autora em audiência, por Sentença (Artigo 485, VIII do 

CPC), extinguindo a presente ação sem resolução do mérito, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas. Transitado em 

Julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações de cautelas necessárias.

Determino o apensamento dos presentes autos por dependência aos 

autos do processo de código 1196138.

Intime-se a parte requerente.

Ciente o Ministério Público. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Bruno Bertolini, Estagiário do Gabinete, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

Promotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 812773 Nr: 19262-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAO, AKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, NESLENE 

RUVIERI - OAB:9389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil.

Diante da certidão de fls. 144, cacelo a audiência designada às fls. 143 e 

redesigno audiência de conciliação (art.695, do NCPC) para o dia 

09/11/2018 às 15h00m.

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 924036 Nr: 45891-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHA, JEAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÂO: "(...)determino a intimação da parte 

autora para que apresente o documento, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1113443 Nr: 16086-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1113443

Coaduno com o parecer do representante do Ministério Público de fls. 

78/79, determino a realização de perícia médica na interditanda, nos 

termos do art. 753, do NCPC, devendo a Senhora Gestora agendar data, 

para que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina 

Legal do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, Rua 

Sete, esquina com a Rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 

78050-420, Fone 3613-1205, para realização do exame.

 Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que 

desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 
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devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?.

Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes para 

comparecimento, bem como, para no dia levar consigo atestados, exames 

e receitas médicas que tiver em seu poder.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem e, 

após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público.

Homologo o relatório de Estudo Psicossocial de fls. 73/75.

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1275564 Nr: 174-73.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CÉSAR MIDON DE 

MELO - OAB:24251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1275564

Analisando atentamente os autos, observo que a parte autora não 

colaciona cópia da decisão que fixou os alimentos na íntegra, e 

documentos pessoais dos requerentes e requerido, assim, determino sua 

intimação para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos referida 

documentação, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 24484 Nr: 11950-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI LEITE DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(...)Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 

126, para que a inventariante apure o valor para o devido prosseguimento 

do feito.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de novembro de 2017.Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863052 Nr: 4062-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código:863052

Intimem – se as partes para que se manifestem com relação ao laudo de 

avaliação de fl. 210.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1032889 Nr: 38053-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos consta, nomeio 

como CURADOR do requerido EDUARDO DRUMOND ALKMIM sua irmã Srª. 

MAIRA DRUMOND ALKMIM o que faço com fundamento no artigo 1.775, 

§1º, do Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que 

registrada a sentença, incumbindo-se de assistir o curatelado (requerido) 

nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o 

curador observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. 

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do Curatelado e do Curador, a causa da 

colocação em curatela, ou seja, a necessidade de assistência para os 

atos negociais e patrimoniais, em razão de ser acometido de retardo 

mental grave, nos moldes do artigo 1.184, do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o competente ALVARÁ DE CURATELA. As despesas 

processuais deverão ser pagas pelo requerente, nos termos do art. 88, do 

CPC, devendo, no entanto, esta determinação, permanecer suspensa, em 

razão dele fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1041437 Nr: 42254-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB, ZEPDOB, FAOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1041437

 Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação, 

após volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1247902 Nr: 20490-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHBDS, LEIDIANE ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BADIAS LEQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TUCUNDUVA - RS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Autos n.º 1247902

Diante da certidão negativa grampeada na contracapa dos autos, 

solicite-se ao Juízo Deprecante que informe novo endereço do Executado.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 332864 Nr: 3676-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCC, IJCCO, BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA- 

CURADOR- - OAB:11.665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 332864

Verifico que os credores obtiveram a maioridade civil. (fls. 16/17).

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal dos Exequentes, para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimarem os 

Exequentes para regularizarem suas representações processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 

76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 323160 Nr: 24358-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAL, EDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(...)Vistos, etc.Execução de 

Alimentos Autos n.º 323160 Intime-se a parte Exequente, para apresentar 

planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 795913 Nr: 2254-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14359

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.328/332.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1239790 Nr: 18050-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADLC, SUELEN ARAUJO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALMEIDA CAFÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

DIAMANTINO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1239790

Tendo em vista certidão do Oficial de Justiça em anexo, devolva-se a 

carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1254347 Nr: 22492-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO TEIXEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SOUSA CORREA, SILVIO SOUSA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO GOMES MATOS NETO - 

OAB:7508/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1254347

Diante da certidão negativa grampeada na contracapa dos autos, 

solicite-se ao Juízo Deprecante que informe nova data de audiência.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 332867 Nr: 3686-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCC, IJCCO, BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos
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Autos n.º 332867

Verifico que os credores obtiveram a maioridade civil. (fls. 16/17).

Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal dos Exequentes, para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimarem os 

Exequentes para regularizarem suas representações processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 

76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393225 Nr: 28709-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASL, EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT

 Vistos, etc.

Código 1244675

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com 

as informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a 

cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393225 Nr: 28709-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASL, EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT

 Vistos, etc.Autos n.º 393225 (...).Pois bem.Inicialmente, verifico que a 

Exequente apresentou instrumento procuratório autorizando a 

transferência dos valores depositados nos autos para a Conta Corrente 

n.º 16.609 – X, Agência n.º 3325 – 1 (Goiabeiras – Cuiabá), em nome da 

Empresa Tornavoi Assessoria Jurídica, C.N.P.J./M.F., n.º 

05.528.510-0001-50, pertencente aos seus advogados. Assim, por ter 

sido cumprido o disposto às fls. 146, item “i”, determino que os valores 

depositados nos autos sejam transferidos para a Conta Corrente n.º 

16.609 – X, Agência n.º 3325 – 1 (Goiabeiras – Cuiabá), em nome da 

Empresa Tornavoi Assessoria Jurídica, C.N.P.J./M.F., n.º 

05.528.510-0001-50, pertencente aos advogados da parte Exequente.De 

acordo com os cálculos realizados na data de 21.03.2017 pela Contadoria 

Judicial, o débito perfaz o valor de R$ 22.253,80 (vinte e dois mil duzentos 

e cinquenta e três reais oitenta centavos). Desse modo, considerando que 

o Executado realizou mais depósitos em Juízo, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito.Não obstante o Executado 

aduzir a realização de acordo entre as partes, tendo, inclusive, juntado 

comprovante de depósitos totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais) (fls. 154, 156/156 – verso, 165-165 – verso, 166/166 – verso, 

167/167 – verso e fls. 168/168 – verso), a parte Exequente esclarece a 

não concordância em relação ao teor constante no instrumento. (fls. 

157/161).Em razão disto, e em consonância com o parecer do Ministério 

Público (fls. 164), não há como homologar o acordo juntado pelo devedor. 

Mas, diante do pedido de designação de audiência de conciliação 

realizado pela parte credora, declaro suspensa a eficácia do determinado 

às fls. 146, item “iii”, referente a expedição de mandado de prisão, e 

designo audiência de tentativa de conciliação a ser realizada em 

26/03/2.018, às 15:00 horas.Intimem-se as partes, por meio de seus 

representantes legais.Expeça-se ofício a 4.ª Vara Especializada de Família 

e Sucessões, conforme pleiteado às fls. 143, item “03”. (fls. 146, item “iv”).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929808 Nr: 49198-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPL, CDPDL, NCPDL, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 929808

Intime-se pessoalmente a representante legal dos Exequentes, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 967805 Nr: 8175-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO-SP - OAB:SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 967805

Diante da certidão negativa de fls. 10, solicite-se ao Juízo Deprecante que 

informe novo endereço.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035660 Nr: 39424-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

 Autos n.º 1035660

Com relação ao pedido de fls. 54, item “d”, referente a suspensão da 

C.N.H., e bloqueio de cartão de crédito do Executado, cumpre destacar 

que o juiz não está vinculado aos pedidos feitos pelas partes 

interessadas. Isso porque o Princípio da Congruência sofre relativização, 

devendo o condutor do processo se utilizar de medidas executivas 

eficazes quanto a satisfação do crédito.

 Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Fredie Didier Jr. :

 [...]

2.7. A não adstrição da decisão judicial ao pedido relativo à medida 

executiva atípica a ser imposta e possibilidade de determinação de ofício

O juiz não está adstrito à medida executiva atípica proposta pelo 

interessado para efetivação do comando decisório. Ele pode impor 

providência executiva não requerida pela parte ou distinta da que foi 

requerida – mais grave, mais branda ou mesmo de natureza diversa (v. 

art. 536 e art. 537, caput e § 1º, ambos do CPC). Trata-se de mitigação da 

regra da congruência objetiva (arts. 141 e 492 do CPC), admitindo-se a 

atuação de ofício do julgador.

 Isso tem razão de ser: considerando que, em nome do direito fundamental 

à tutela executiva, o legislador abriu mão, em maior ou menor grau, da 

tipicidade dos meios executivos, possibilitando a imposição, pelo 

magistrado, da providência que, à luz do caso concreto, se revela mais 

apropriada à efetivação do direito, naturalmente que a sua atuação não 

poderia ficar sujeita aos limites do pedido formulado pela parte.

Basta pensar na situação em que o autor deixa de requerer a imposição 

de medida executiva ou naquela em que requer medida flagrantemente 

ineficaz (p. exe., imposição a réu insolvente de multa diária de valor 

expressivo). Tivesse o juiz que ficar adstrito ao seu pedido, ou à ausência 

de pedido, decerto que seria letra morta o poder geral de efetivação 

conferido pelos arts. 536, § 1º, e 139, IV, do CPC.

 [...]

Com consequência disso, o juiz pode impor medida coercitiva mesmo 

quando a parte tenha pleiteado imposição de medida executiva direta, ou 

pode impor medida sub-rogatória quando a parte tenha pleiteado medida 

coercitiva, ou ainda pode prometer uma recompensa ao executado quando 

a parte requerida fosse ele coagido ao cumprimento.

 Esse pode, no entanto, não existe quando a parte expressamente abra 

mão de determinada medida executiva, (...).

Não se pode confundir, no entanto, a não adstrição do juiz ao pedido 

mediato da parte – isto é, própria prestação perseguida (fazer, não fazer 

ou entrega de coisa) – com a sua não vinculação ao pedido de imposição 

de determinada medida para a efetivação dessa prestação.

 São coisas distintas.

 A distinção é importante porque o requerimento relativo à medida de apoio 

ao cumprimento não se confunde com o pedido principal, e também porque 

há autores que defendem que não é possível que o juiz julgue em 

desacordo com o pedido mediato da parte, impondo prestação diversa da 

que foi pleiteada.

[...] Ou seja: nosso entendimento, a regra da congruência está afastada 

não apenas quanto às medidas de apoio ao cumprimento da tutela 

jurisdicional como também ao próprio conteúdo da prestação imposta, 

desde que isso seja justificadamente necessário e adequado para 

alcançar o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Temos, então, mais um standart:

xiii) o juiz não está adstrito ao pedido da parte na escolha e imposição de 

medida executiva atípica, podendo agir até mesmo de ofício, ressalvada, 

em todos os casos, a existência de negócio processual em sentido 

diverso.

 A lei prevê como medida satisfativa a expropriação de bens, a coerção 

pessoal, bem como protesto judicial.

Desse modo, entendo que os meios legais previstos devem ser 

esgotados. Isso porque, não obstante ser conferido ao Magistrado agir de 

ofício, adotando as medidas necessárias a satisfação do crédito, deve ser 

observado o princípio da proporcionalidade.

 Nesse sentido, havendo medidas previstas em leis, que possibilitam a 

satisfação do crédito, entendo que essas devem ser devidamente 

esgotadas para que seja adotada medidas subsidiárias, tais como as 

pretendidas pela parte Exequente.

Desse modo, indefiro os pedidos de fls. 54, item “d”.

A parte Exequente requer a conversão do rito adotado inicialmente, para 

aquele previsto no art. 523 do C.P.C.

Por consequência, defiro o pedido de fls. 53, item “b” e estabeleço que os 

atos subsequentes a serem realizados devam obedecer ao disposto no 

art. 831 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim 

de atualizar o débito, que tem início em junho de 2.015 até a presente data, 

sem prejuízo da inclusão das prestações que se vencerem no curso da 

ação. (art. 323 do C.P.C.).

Com os cálculos nos autos, determino:

i) A pesquisa BACENJUD, da existência de saldos e aplicações 

financeiras em nome do devedor (fls. 04, último parágrafo). Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar manifestação em 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo;

ii) A pesquisa via RENAJUD, a fim de localizar a existência de bens em 

nome Executado;

 iii) Sejam expedidos ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de 

Cuiabá – MT;

iv) A realização de pesquisa via INFOJUD, a fim de obter as 03 (três) 

últimas declarações de imposto de renda do devedor.

Por fim, defiro o pedido de fls. 54, item “c”.

Com as informações nos autos, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128357 Nr: 22322-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CRISTINA RODRIGUES DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO MARCIO CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALBERT TORRES DE 

PAULA - OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1128357

Ante certidão de fl. 11, devolva-se a carta precatória com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1201281 Nr: 5048-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDF, IRDF, EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLANDA MARQUES CHAVES - 

OAB:33.124/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1201281

Ante certidão do Oficial de Justiça, conforme pesquisa no Sistema Apolo, 

devolva-se a carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.
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 Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 825353 Nr: 31365-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABCC, IJCCO, BCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embargos à Execução

Autos n.º 825353

Verifico que os Embargados obtiveram a maioridade civil, conforme se 

verifica nos documentos pessoais juntados nos autos em apenso.

Por consequência, declaro suspenso o trâmite processual e determino as 

intimações pessoais dos Embargados, para que regularizem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).

 Não havendo localização, expeça-se edital a fim de intimarem os 

Embargados para regularizarem suas representações processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926890 Nr: 47582-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, KCSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - OAB:RIO DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 926890

Solicite-se ao Juízo Deprecante que informe nova data de audiência.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 966626 Nr: 7668-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDS, SRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

OAB:DEFENSORA PUBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 966626

Ante a certidão de fl. 16, cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia 

de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1096967 Nr: 9290-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1096967

Ante a informação Oficial de justiça de fls. 10, devolva-se a carta 

precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1101882 Nr: 11301-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZDL, LUCIENE SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ZEMETHEK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARA DA SERRA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1101882

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com 

as informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a 

cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150493 Nr: 31931-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS. 55/58, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243030 Nr: 19043-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RITA RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1243030

Diante da certidão negativa grampeada na contracapa dos autos, 

solicite-se ao Juízo Deprecante que informe novo endereço do Requerido, 

bem como nova data de audiência.

Com as informações nos autos, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a copia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades legais.

Caso não sejam adotadas as medidas necessárias no prazo de 30 (trinta) 

dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, nos termos do item 4.8.7 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1249211 Nr: 20891-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MARQUES LEANDRO, LKMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALGNERES MARQUES LEANDRO, OSNEI 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE DOM 

AQUINO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1249211

Ante a certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1264375 Nr: 25823-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAO, LSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA 

MALAVAZI - OAB:299.054/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALVES DE 

OLIVEIRA MALAVAZI - OAB:299.054/SP

 Vistos, etc.

Código 1264375

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com 

as informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a 

cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1266539 Nr: 26528-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ALTAMIRA - PA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1266539

Cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024711-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 11148432 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1025883-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 11149822 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030982-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. C. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 11164004 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 
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querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11831203, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1231804 Nr: 15441-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 13, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1189392 Nr: 1206-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATSF, SDSAoT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6295, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 14, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 (trinta) dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1218479 Nr: 11005-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACZDR, EZADIR FATIMA ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FRANCISCO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 12, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1230512 Nr: 15028-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TACCA - 

OAB:43125/RS, LUCIANA SCHAFER - OAB:43124/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 10, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1254794 Nr: 22623-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PAIM LOURENÇO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LOPES LEAL - 

OAB:OAB/GO 38203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 13, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1262512 Nr: 25238-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ALVES PIRES - 

OAB:OAB/MS-11648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 14, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1229570 Nr: 14667-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA PEDROSA SILVA 

JALES - OAB:RN/4242, NPJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE/RN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 13, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 1266372 Nr: 26473-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDCM, SADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 18, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1005350 Nr: 25694-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC, FMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENALVA OLIVEIRA DA 

SILVA ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19454-O, KENNEDY MARQUES DIAS - 

OAB:21701

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o laudo de fls. 196/198, em cumprimento à decisão de fls. 194, 

impulsiono os autos para intimar as partes a fim de, no prazo comum de 15 

dias, sobre ele se manifestarem, e, após, para irem ao Ministério Público e 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 402842 Nr: 34946-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILÁSIO DE SOUZA ALVES JÚNIOR, ROSEMAI 

BARROS, ALISSON RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVILASIO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA - 

OAB:4.561/MT, LISSANDRO DA SILVA TORRES - OAB:13.442-B, LIVIA 

CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - OAB:13683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, para 

cumprimento da decisão de fl. 116, em que pese não ter procuração nos 

autos, mas considerando a peça de fl. 29, impulsiono os autos para intimar 

a Sra. Rosemai Barros através da Dra. Lívia Claudia P. de Souza (OAB/MT 

n.º 13.683), acerca do teor da decisão de fl. 116 e para prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e, no prazo de 20 (vinte) dias, 

cumprir o item 1 da decisão de fls. 100, manifestando sobre o pedido de 

pagamento de honorários advocatícios e concordância com a conversão 

do presente inventário em alvará, sob pena de revogação da nomeação.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002713-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GONCALVES HENSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Diante 

do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar e determino à autoridade 

Impetrada que proceda ao licenciamento do veículo HONDA/CIVIC LXS 

FLEX Placa KAM2971, RENAVAM: 120064049, CHASSI: 

93HFA65308Z270654, COR PRATA, de propriedade do impetrante, 

independentemente do recolhimento das infrações de trânsito 

apresentadas nestes autos. Notifique-se a autoridade indicada como 

coatora, com a ordem liminar, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que entender necessárias (art. 7º, I e II, Lei nº 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e 

abra-se vista ao Ministério Público, vindo-me a seguir conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003000-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA ROSA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/-O (ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN OAB - MT21249/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR para DETERMINAR que a autoridade 

coatora proceda a liberação do veículo apreendido modelo Vectra SD 

Expression, ano de fabricação 2009, chassi nº 9BGAD69C09B270028, 

placa NJK -5755, de propriedade da impetrante, independentemente do 

pagamento de multa, salvo as despesas referentes às taxas e despesas 

administrativas pela estadia do automóvel no pátio do DETRAN, limitando a 

cobrança ao montante correspondente a 30 (trinta) dias. Notifique-se a 

autoridade coatora com a ordem liminar, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002995-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANNEY DE BRITO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO OAB - MT20184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. A parte 

requerente opôs embargos de declaração em face da decisão que 

indeferiu a liminar perquirida na inicial, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no citado comando judicial. É o sucinto relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. Quanto à 
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pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. Isto 

posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial 

embargado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053683 Nr: 48235-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOLEX VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAUJO 

- OAB:23.973/PE, Luís Felipe de Souza Rebêlo - OAB:17593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1053683 - Carta Precatória.

Vistos etc.

 Cumpra-se na forma deprecada, após devolva-se a comarca de origem 

consignando as nossas homenagens.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909457 Nr: 36440-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM KOSCZINSKI FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Manoel Franco 

Marquez - OAB:22947/0, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CHAMO O FEITO À ORDEM para a devida regularização processual.

 Pois bem. O E. Tribunal de Justiça retificou em parte a sentença para 

determinar a liquidação por arbitramento com a finalidade de apurar a 

existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores ( fl. 224).

 Portanto, torno sem efeito o despacho de fl. 235, e RECEBO a petição de 

fls. 230 como liquidação por arbitramento.

 Em consequência, DETERMINO a intimação da parte requerida/executada 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos.

Deixo para momento oportuno a nomeação de perito ou remessa dos 

autos à Contadoria Judicial.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729364 Nr: 25362-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORONI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358/MT, MARCUS VINÍCIUS - 

OAB:OAB/MT 13.408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:2454

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853004 Nr: 55781-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO CARAIBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Diego Marcel Costa Bomfim - OAB:30081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos para: a) declarar a nulidade do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 961002-9; b) condenar a requerida a restituir 

para a parte reclamante do montante de R$ 121.040,34 (cento e vinte e um 

mil e quarenta reais e trinta e quatro centavos), atualizados com juros e 

correção a partir do desembolso. Tratando-se de débito tributário, os juros 

moratórios incidentes sobre o crédito devem ser os aplicados pela 

Fazenda Pública quando remunera seu crédito tributário. O valor deve ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, e, a partir de 30.6.2009, data da 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao 1°-F, da 

Lei nº 9.494/97, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). Ambos os índices se encontram com 

consonância com o determinado pelo STF no RE 870947/SE, julgado em 

20/09/2017, em sede de repercussão geral, que reconheceu a 

inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta 

de poupança (TR) para incidir nas condenações em face da Fazenda 

Pública.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046887 Nr: 44816-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO FIGUEIRA GERVAZIO, CLEIDE MARIA 

CAVALCANTE RIBEIRO, EREMISIS GOMES SANTANA, EURACI DE 

OLIVEIRA BORGES, JOÃO ANTONIO PEREIRA, LEVINO LOPES TRINDADE, 

LUCINEIA LOPES GUIMARAES, MARLI GONÇALVES, MIDIA SILVA GOES, 

NATAL VIEIRA DA SILVA, NEURACI SATURNINA DOS ANJOS, OZEIAS DE 

ALMEIDA NOVAES, SOLANGE RODRIGUES LEITE BARBOSA, VALDIRENE 

PEREIRA GALVÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1174092 Nr: 41778-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESC, LUCIANA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ANTHERO SILVEIRA DE 

SOUZA BUENO SCHOBER - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1174092 - Carta Precatória.

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, oficie-se ao juízo deprecante solicitando 
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informações.

 Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714156 Nr: 7278-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT, ERONIDES DIAS DA LUZ - OAB:4490, JESSICA 

FATIMA DA SILVA MAGALHAES - OAB:22784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, na procuração de fl. 25, constam como patrono do autor, 

ERONIDES DIAS DA LUZ e EDISON PEREIRA PRADO.

Às fls. 176/178, o Dr. Edison Pereira Prado requereu, em seu nome, 

execução dos honorários de sucumbência.

Ocorre que, às fls. 189/193, foi apresentada renúncia do primeiro mandato 

e juntada de nova procuração, constituindo Jessica Fátima da Silva 

Magalhães como patrona do autor.

Assim, intimo todos os advogados do polo ativo para, no prazo de 05 dias, 

informarem nos autos em nome de quem deverá ser expedida a RPV, no 

valor de R$ 1.923,67, referente aos honorários de sucumbência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1274448 Nr: 29182-32.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PEDROSO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana cristina costa de 

almeida barbiero teixeira procuradora do estado - OAB:

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada 

por IVO PEDROSO LINO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

 A tutela de urgência foi deferida no plantão ( Fls. 33/35)

É o sucinto relato.

 Decido.

No que tange ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, 

em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação.

No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa.

Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular 

n. 04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC.

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.

Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no art. 98 do Código de Processo Civil, lhe 

CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III e 183/NCPC) com as advertências do art. 344 do referido codex.

Com a contestação, COLHA-SE o parecer do NAT, no prazo de até 72 ( 

setenta e duas) horas.

 Após, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.

 Sem prejuízo da determinação supra, pelo princípio da cooperação, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para informar acerca do 

cumprimento da liminar, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003633-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PREMIER NEGOCIOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Sergio Missasse OAB - MT0007649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003633-66.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PREMIER NEGOCIOS E 

SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cuida-se de mandado do segurança com pedido liminar impetrado por 

PREMIER NEGOCIOS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA em face de THIAGO 

FRANÇA, D.D PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando, em sede 

liminar, que a autoridade coatara proceda ao licenciamento do veículo 

descrito na exordial, sem a exigência do pagamento das multas de trânsito 

atreladas ao automóvel objeto da controvérsia. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: Para a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos basilares: a relevância dos 

motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, 

ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, 

se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito. No 

caso em comento, os documentos apresentados na petição inicial, 

demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do direito 

da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de 

urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. A presença do 

fumus boni juris está demonstrada diante da possibilidade de afronta e 

desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório, pois o Impetrante afirma não ter sido 

notificado das infrações de trânsito que ora se condiciona o pagamento 

para realização do licenciamento, ferindo inclusive o disposto nas Súmulas 

127 e 312 do STJ. O periculum in mora, igualmente, encontra-se 

evidenciado, uma vez que o não licenciamento impede a utilização do 

automóvel, limitando seu direito de propriedade, já que a condução de 

veículo automotor sem o documento de licenciamento é considerado 

infração administrativa. Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, 

DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade Impetrada proceder ao 

licenciamento e entrega do CRLV 2018 do veículo descrito na exordial, 

independentemente do recolhimento das infrações de trânsito vinculadas a 

este, sob pena de fixação de multa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Notifique-se a autoridade indicada como coatora, com a ordem liminar, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que 

entender necessárias (art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009). Decorrido o 

prazo, com ou sem informações, certifique-se e abra-se vista ao Ministério 

Público, vindo-me, em seguida, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003850-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BENITES DUARTE (AUTOR)

WELISON LUIZ DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI (AUTOR)

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos n. 1003850-46.2017.8.11.0041. Em 

atenção ao pedido de reiteração do beneficio justiça gratuita (id. 9238150 

– p. 01/04), observo que os autores apresentaram elementos de provas 

demonstrando incapacidade de arcar com as custas e despesas 

processuais sem sacrifício do sustento próprio e de seus familiares, o que 

possibilita a concessão do beneficio pretendido. Posto isso, concedo o 

benefício da justiça gratuita. Como medida prévia ao pedido de inclusão de 

Eudes Marcos de Brito Garcia e Junio Cesar de Oliveira Luz no polo ativo 

da presente ação, intime a advogada para apresentar procuração nos 

autos. Regularizada a representação processual, na forma comandada 

acima, cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 

do Código de Processo Civil. Caso o réu, na contestação, sustente alguma 

das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo 

Civil abra vista em favor da parte autora para manifestação, no prazo de 

15 dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034559-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SATIRO RODRIGUES (IMPETRANTE)

LAIZE MARIA CINTRA (IMPETRANTE)

FRANCISCO ANIZIO TORRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos n. 1034559-64.2017.8.11.0041 Em 

decorrência da desistência julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, conforme prevê o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Int. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. Jorge Iafelice 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023479-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA FARIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos: 1023479-40.2016.8.11.0041. Parte 

autora: Vanda Farias Ferreira. Parte ré: Município de Cuiabá/MT. Tipo de 

ação: cobrança. Vanda Farias Ferreira propôs a presente ação ordinária 

contra o Município de Cuiabá/MT sustentando, em apertada síntese, que 

atua no serviço público municipal não sendo incorporado ao seu 

rendimento o índice de 11,98% decorrente da URV. Ao final, pede: revisão 

e incorporação ao seu rendimento do índice de 11,98%; condenação do 

réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da URV (id. 

4500471). Citado, o réu apresentou contestação onde sustenta a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 4955347). Em 

impugnação a parte autora reitera os termos da inicial (id. 5055693). É o 

relatório. Decido. - Julgamento antecipado do mérito: O feito possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria 

debatida é unicamente de direito. - Mérito: Conforme relatado, sustenta a 

parte autora, em síntese, que atua no serviço público municipal não sendo 

incorporado ao seu rendimento o índice de 11,98% decorrente da URV. O 

Ministro Luiz Fux ao relatar o Recurso Extraordinário n. 561.836/RN 

asseverou: A incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice 

obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a 

remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que 

inviabilize a sua perpetuação (...) É que o regime jurídico do servidor 

público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 

11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor 

público. (...) Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do 

índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que 

reestruturou a remuneração da sua carreira. O Recurso Extraordinário 

recebeu a seguinte ementa: EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (sem negrito no 

original) No caso dos autos, limitando-se ao que interessa para o 

desfecho da demanda, conclui-se que o término da incorporação dos 

11,98% na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

no sentido de que em relação a URV “o prazo prescricional começa a 

correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a 

instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de 

possíveis diferenças salariais” (AgRg no AREsp 811567/MS Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0288584-9 – Ministro 

Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 10.3.2016). Sobre o tema, a 

jurisprudência: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
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REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015 – sem negrito no 

original) É imprescindível analisar se a ação foi proposta há mais de 05 

anos da data em que houve a reestruturação da carreira, pois nesse caso 

a prescrição atingiu todo o direito reclamado. Do exposto e considerando 

que as Leis Complementares 94/2003, 152/2007 e 153/2007, sendo que 

esta última entrou em vigor em 28.3.2007, reestruturaram a carreira dos 

profissionais do município, conclui-se que a demanda encontra-se 

fulminada pela prescrição, ante o decurso do prazo quinquenal quando de 

seu ajuizamento. - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. 

I.C. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013638-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILAINE WILLERS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Autos: 1013638-21.2016.8.11.0041. Parte 

autora: Ilaine Willers. Parte ré: Estado de Mato Grosso. Tipo de ação: 

cobrança. Ilaine Willers propôs a presente ação de cobrança contra o 

Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que atua no 

serviço público estadual não sendo incorporado ao seu rendimento o 

índice de 11,98% decorrente da URV. Ao final, pede: revisão e 

incorporação ao seu rendimento do índice de 11,98%; condenação do réu 

ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da URV (id. 1667818). 

Citado, o réu apresentou contestação onde sustenta a improcedência dos 

pedidos formulados na inicial (id. 1941337). Em impugnação a parte autora 

reitera os termos da inicial (id. 3322854). É o relatório. Decido. - 

Julgamento antecipado do mérito: O feito possibilita o abreviamento de rito 

com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é unicamente de 

direito. - Mérito: Conforme relatado, sustenta a parte autora, em síntese, 

que atua no serviço público estadual não sendo incorporado ao seu 

rendimento o índice de 11,98% decorrente da URV. O Ministro Luiz Fux ao 

relatar o Recurso Extraordinário n. 561.836/RN asseverou: “A 

incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por 

processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do 

servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua 

perpetuação (...) É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer 

alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser 

mantido ad aeternum no contracheque do servidor público. (...)Assim, o 

termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em 

processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a 

remuneração da sua carreira.” O Recurso Extraordinário recebeu a 

seguinte ementa: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (sem negrito no 

original) No caso dos autos, limitando-se ao que interessa para o 

desfecho da demanda, conclui-se que o término da incorporação dos 

11,98% na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

no sentido de que em relação a URV “o prazo prescricional começa a 

correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a 

instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de 

possíveis diferenças salariais” (AgRg no AREsp 811567/MS Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0288584-9 – Ministro 

Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 10.3.2016). Sobre o tema, a 

jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 

7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças 

salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à 

data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 

2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão 

do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - 

feita com base na interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 

7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta 

há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. 
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Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271/MG Embargos de Declaração nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial 2011/0174969-3 – Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma – j. 15.12.2015 – sem negrito no 

original) É imprescindível analisar se a ação foi proposta há mais de 05 

anos da data em que houve a reestruturação da carreira, pois nesse caso 

a prescrição atingiu todo o direito reclamado. Do exposto e considerando 

que a Lei Estadual n. 7.360/2000, que entrou em vigor em 01.04.2001, 

reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde, 

conclui-se que a demanda encontra-se fulminada pela prescrição, ante o 

decurso do prazo quinquenal quando de seu ajuizamento (artigo 1º do 

Decreto n. 20.910/32). - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os 

pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031100-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, ausentes os requisitos imprescindíveis à 

concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar contestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012742-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON CARDOSO KEMPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001751-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001593-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da decisão Id. 11541735. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001905-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA MARQUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1000422-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Roberto Possas (Secretário Municipal de Fazenda) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ante o exposto, reconhecendo a inadequação da via eleita, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente instrumento, na forma do art. 10 

da Lei n. 9.507/97, bem ainda, JULGO a Impetrante carecedora da ação e, 

por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, 

IV do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntários, certifique-se e 

arquivem-se os autos. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003258-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA VENANCIO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 
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informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003130-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI ADRIANO GRAF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003328-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO)

AILTAMAR CARLOS DA SILVA OAB - GO11472 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003533-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARVALHO BRAIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial anexando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT (inciso IV, art. 319, NCPC), sob pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003585-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Nestes termos, intime-se à Autora para, nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, esclarecer e fundamentar a distribuição 

nesta comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775509 Nr: 28768-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 907547 Nr: 35252-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DE CARVALHO - 

OAB:7.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rubi fachin - OAB:

 Certifico que tendo em vista a petição apresentada pelo perito, impulsiono 

os autos afim de intimar as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5(cinco)dias acerca dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 225951 Nr: 33252-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

OAB:DEFENSOR PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente pela petição fls. 204/208 que o Requerido, 

embora intimado da decisão que concedeu a liminar e demais 

determinações, não está cumprindo-a, pois, deliberadamente até o 

momento não providenciou tratamento médico deferido nos autos.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Estado e sua 

imediata transferência para a conta bancária da prestadora, para que esta 
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possa providenciar o tratamento médico.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, como instrumentos de exigência das prestações oriundas do 

direitos fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade 

do bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Destarte, comprovada a imprescindibilidade da cirurgia pleiteada, esta 

deve ser realizada de forma imediata e irrestrita, sendo que a inércia do 

Requerido autoriza a providência requerida pela Parte Requerente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. MEDIDAS 

EXECUTIVAS. BLOQUEIO DE VALORES DE VERBAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE (ART. 461, § 5º, DO CPC). MEDIDA EXCEPCIONAL. 

PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que é 

possível ao juiz - de ofício ou a requerimento da parte -, em casos que 

envolvam o fornecimento de medicamentos a portador de doença grave, 

determinar medidas executivas para a efetivação da tutela, inclusive a 

imposição do bloqueio de verbas públicas, ainda que em caráter 

excepcional.

2. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EREsp 770.969/RS, 1ª 

Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006, p. 224; EREsp 

787.101/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 14.8.2006, p. 258.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 936011 / RS – 1ª Turma 

– Rel. Min. Denise Arruda - DJe 12.05.2008).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC – INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 

5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O 

CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE.

1. Inexiste omissão capaz de ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o 

Tribunal de origem examina, ainda que implicitamente, a questão dita 

omissa.

2. É vedada a esta Corte, em sede de recurso especial, analisar suposta 

violação a dispositivos constitucionais.

3. Inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados no 

recurso especial, sendo inviável o conhecimento do recurso pela alínea 

"c" do permissivo constitucional.

4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo 

no art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado.

5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em 

algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à 

saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que 

ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido” 

(REsp 784241 / RS – 2ª Turma – Rel. Min. Eliana Calmon - DJe 23.04.2008).

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor total de R$ 1000,80 (mil 

reais e oitenta centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Intime-se a fornecedora DROGA SARAH LTDA CNPJ n. 

04.795.573/0001-00, para que forneça os medicamentos, sob a garantia 

dos valores aqui bloqueados.

Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da aquisição dos fármacos, apresentando Nota 

Fiscal em seu nome.

 Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos conclusos 

para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na mesma 

oportunidade, intime-se o Requerido para manifestarem-se, nos termos do 

art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ

Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702251 Nr: 36872-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO ARAUJO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917490 Nr: 41735-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA CONCEIÇÃO AMORIM, INES PRADO DA 

SILVA, GONÇALINA BENTA DE PAES, CRISTINA CARVALHO, LUCIANA 

AUXILIADORA MIRANDA, BENEDITO FERREIRA GOMES, HELENICE DA 

SILVA SANTOS, GRASIELY GOMES FONSECA DE PAULA, JOSELINO 

RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014783 Nr: 29619-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIR NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI . M .F DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 354704 Nr: 25130-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIGATOUR AGENCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA, ANTONIO HERMES DE ALMEIDA, DULCE GERVÁSIO DA 

SILVA ALMEIDA, RAUL ANGEL CARLOS OLIVEIRA, BRÁULIO AMÉRICO 

CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324

 Isto posto, determino nos termos do §3°, Art. 700, do CPC, a constituição 

de eficácia do título executivo judicial, no valor total R$ 113.859,86 (cento 

e treze mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos).Anoto que o Requerente, fica intimado para trazer aos autos a 

planilha atualizada do crédito, com valores apurados com incidência de 

juros no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, 

além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA).Intimem-se.Cuiabá-MT, 05 de julho de 2017.MARCIO A. GUEDESJuiz 

de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401466 Nr: 34274-69.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ELISEU DE ALMEIDA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente pela petição fls. 204/208 que o Requerido, 

embora intimado da decisão que concedeu a liminar e demais 

determinações, não está cumprindo-a, pois, deliberadamente até o 

momento não providenciou tratamento médico deferido nos autos.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Estado e sua 

imediata transferência para a conta bancária da prestadora, para que esta 

possa providenciar o tratamento médico.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, como instrumentos de exigência das prestações oriundas do 

direitos fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade 

do bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Destarte, comprovada a imprescindibilidade da cirurgia pleiteada, esta 

deve ser realizada de forma imediata e irrestrita, sendo que a inércia do 

Requerido autoriza a providência requerida pela Parte Requerente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. MEDIDAS 

EXECUTIVAS. BLOQUEIO DE VALORES DE VERBAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE (ART. 461, § 5º, DO CPC). MEDIDA EXCEPCIONAL. 

PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que é 

possível ao juiz - de ofício ou a requerimento da parte -, em casos que 

envolvam o fornecimento de medicamentos a portador de doença grave, 

determinar medidas executivas para a efetivação da tutela, inclusive a 

imposição do bloqueio de verbas públicas, ainda que em caráter 

excepcional.

2. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EREsp 770.969/RS, 1ª 

Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006, p. 224; EREsp 

787.101/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 14.8.2006, p. 258.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 936011 / RS – 1ª Turma 

– Rel. Min. Denise Arruda - DJe 12.05.2008).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC – INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 

5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O 

CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE.

1. Inexiste omissão capaz de ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o 

Tribunal de origem examina, ainda que implicitamente, a questão dita 

omissa.

2. É vedada a esta Corte, em sede de recurso especial, analisar suposta 

violação a dispositivos constitucionais.

3. Inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados no 

recurso especial, sendo inviável o conhecimento do recurso pela alínea 

"c" do permissivo constitucional.

4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo 

no art. 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado.

5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em 

algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à 

saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que 

ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido” 

(REsp 784241 / RS – 2ª Turma – Rel. Min. Eliana Calmon - DJe 23.04.2008).

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor total de R$ 1000,80 (mil 

reais e oitenta centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Intime-se a fornecedora DROGA SARAH LTDA CNPJ n. 

04.795.573/0001-00, para que forneça os medicamentos, sob a garantia 

dos valores aqui bloqueados.

Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da aquisição dos fármacos, apresentando Nota 

Fiscal em seu nome.

 Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos conclusos 

para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na mesma 

oportunidade, intime-se o Requerido para manifestarem-se, nos termos do 

art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ

Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837989 Nr: 42714-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 249 de 488



 PARTE AUTORA: CLEULADYR LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873937 Nr: 12580-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DO NASCIMENTO ORLANDO, JOÃO CIRIO 

PROCOPIO, ELIZABETH PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA CRISTINA ARTICO - 

OAB:17.432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 877006 Nr: 14792-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado pelo Requerente WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2017.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969606 Nr: 9147-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA LÚCIA DE ALMEIDA, NOIZE PEREIRA DA SILVA, 

ERENIL MIRANDA DE FARIAS, GERONILCE DE MAGALHÃES E SILVA, 

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA, IRACEMA DOS SANTOS ALVES, 

DEIZENETE DE CAMPOS MARTINS, EVANI ALVES MACHADO, KAZUE 

KOCHI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030650 Nr: 37090-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIRO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA RODRIGUES ALVARES 

MACEDO - OAB:15541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047834 Nr: 45334-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA LOBO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845971 Nr: 49608-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FERES ORRO, MARIANO CARDOSO DOS 

SANTOS, LUIZ ROSÁRIO DE AMORIM, LÚCIO MÁRIO RODRIGUES 

MOREIRA, JULIO DOS SANTOS FILHO, LOURENÇO CAETANO DO 

NASCIMENTO FILHO, JOSE ROBERTO DOS SANTOS, JURANDY 

THEODORO DE SOUZA, JULIO CEZAR DA SILVA BUENO, JOSE MARIA 

FELIX DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT, Natazia Alves Alencar - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 888249 Nr: 22042-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 
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INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EX POSITIS, e considerando o que mais consta nos autos ACOLHO, com 

resolução de mérito, os pleitos desta Ação Anulatória de Ato 

Administrativo c/c Revisão de Ato Administrativo com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por WALMOR BRESSAN e MIRTES MARIA BRESSAN 

em face do INTERMAT, de WALDEMAR CARDOSO DA SILVA e IEDA 

ALDAVE DA SILVA, ANULANDO os atos administrativos que cancelaram 

os títulos 007153 e 007154, bem como o ato administrativo proferido nos 

autos 27517/2013, que titulou WALDEMAR CARDOSO DA SILVA e IEDA 

ALDAVE DA SILVA, tudo por força da infringência do art. 4° e art 6°, II e III, 

da Lei n° 7.692/2002, conforme identificado e decidido nesta 

sentença.Tendo em vista o acolhimento da pretensão autoral, condeno 

também os réus arcarem com os honorários advocatícios da parte ex 

adversa, que, baseado na complexidade da matéria, fixo em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), na forma do art. 85, do NCPC.Determino ainda, que seja 

imediatamente comunicado o Presidente do INTERMAT da presente 

sentença para ciência, bem como o Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste/MT, para as devidas providências, com o fito de evitar 

prejuízos a terceiros.Sentença sujeita ao reexame necessário, portanto, 

com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.P.I.C.Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 876794 Nr: 14646-21.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA PAIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE, o pedido formulado, para determinar ao MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ incorporar à remuneração da Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a 

ser apurado em liquidação, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.Anoto que os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao 

ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos 

termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada 

com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde o evento danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que serão 

fixados na forma do §4°, inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

quando liquidado o julgado. Sentença ilíquida, desfavorável à fazenda 

pública, portanto, sujeita ao reexame necessário, na exegese do inciso I 

do Artigo 496 do Código de Processo Civil. Assim, com ou sem recurso 

voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o reexame necessário.P.I.C.Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 886748 Nr: 21086-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO PEREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado por FÁBIO PEREIRA AGUIAR para condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Anoto os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao 

ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos 

termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada 

com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde o evento danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na 

forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 20 de fevereiro 

de 2018. MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 804985 Nr: 11449-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, OSVALDO 

JOSE DE FREITAS, LAURO BRUNO DE FREITAS, AMANCIO RIBEIRO 

ALVES, NAW ALLY RISSO DE BRITO KRUGER D' ALMEIDA ME, 

FRANCIELE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT

 Vistos etc.

Defiro a citação por edital dos Requeridos José Francisco da Rocha, 

Osvaldo José de Freitas, Lauro Bruno de Freitas e Franciele Martins de 

Souza, como requerido à fl. 56.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Certifique-se, ainda, quanto à apresentação de contestação pelo 

Requerido Amâncio Ribeiro Alves.

Expeça-se o respectivo edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 804985 Nr: 11449-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA, OSVALDO 

JOSE DE FREITAS, LAURO BRUNO DE FREITAS, AMANCIO RIBEIRO 

ALVES, NAW ALLY RISSO DE BRITO KRUGER D' ALMEIDA ME, 

FRANCIELE MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT

 Tendo em vista a petição de fls. 75/76, onde o Requerente informa que 
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atualmente o imóvel está sendo ocupado pela pessoa jurídica estranha 

aos autos, defiro o pedido para incluir no polo passivo da demanda a 

empresa NAW ALLY Risso de Brito Kruger de Almeida ME, portadora do 

CNPJ n° 07.623.554/0001-94, razão porque deve ser ordenada sua 

citação para, querendo, no prazo legal, apresentar contestação.Dessa 

forma, cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de maio de 2017.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 783485 Nr: 37202-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para dar ciência da decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 918288 Nr: 42262-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁTER ENGENHARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS M. D. VILELA - 

OAB:31.797/GO, MICHEL CANDIDO DA SILVA - OAB:39.184/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da Requerente LÁTER ENGENHARIA S/A, para 

extinguir o crédito tributário referente ao recolhimento de ICMS vertido em 

linguagem competente por meio do TAD n° 1035271-5, subsistindo, 

conquanto, a multa aplicada pelo Requerido. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente e o Requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico da causa, a ser 

adimplido em proporção de 50% para cada, tendo em vista o teor do artigo 

86 do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017.MARCIO 

A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008460 Nr: 26895-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062171 Nr: 51959-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799345 Nr: 5764-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAN NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981162 Nr: 14670-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA ALENCASTRO ANTUNES, JOSE PEDROSO DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845739 Nr: 49395-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA CALAZANS WAYHS, BERENILDES 

CASTRO PADILHA, LEONIDAS BENEDITO DA COSTA, HUMBERTO 

JESUÍNO DE OLIVEIRA, EDENIR BOTELHO RAMOS SAMPAIO, IZA DOS 

SANTOS MORAES, MARIA DE LOURDES JOSETTI, LEILA MARIA PEREIRA 

DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
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SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, NELSON PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041461 Nr: 42269-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA REGINA STACHACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050903 Nr: 46866-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE MATTOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI . M .F DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035901-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1035901-13.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033961-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1033961-13.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038458-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

LAIDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE OAB - RO1349 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1038458-70.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025951-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1025951-77.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010992-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO TADEU SANT ANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1010992-38.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 
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Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010803-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARQUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1010803-60.2016.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000670-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT24122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. T. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do 

CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação 

do imposto, como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026652-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARIA ALVES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, diante da incompatibilidade entre o valor atribuído à 

causa, o proveito econômico pretendido, e considerando o Ofício Circular 

142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento 

do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, oportunizo a autora que 

comprove ou retifique o valor da causa, colacionando planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com 

urgência. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031453-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUARESMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se novamente a parte autora para que em 72 horas 

cumpra adequadamente a determinação contida no despacho referente ao 

Id. 10253866, visto que a documentação solicitada não foi carreada aos 

autos, sob pena de extinção. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028279-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO DA CUNHA FAGUNDES (IMPETRANTE)

G DA CUNHA FAGUNDES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, faculto novamente o impetrante, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carreando o documento retro mencionado ou 

alteração do objeto (veiculo) do presente writ, sob pena de lhe ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo 

assinalado, com ou sem a juntado do documento requisitado, façam-me os 

autos conclusos para análise. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016113-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, diante da incompatibilidade entre o valor atribuído à 

causa, o proveito econômico pretendido, e considerando o Ofício Circular 

142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento 

do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, oportunizo aos autores 

que comprovem ou retifiquem o valor da causa, colacionando planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com 

urgência. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036744-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSON GARCIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A (ADVOGADO)

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1036744-75.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: TARSON GARCIA DA SILVA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de denúncia de descumprimento 

da liminar concedida, consistente na ordem de liberação do veículo 

apreendido com limitação da taxa de estadia ao período máxima de 30 

(trinta) dias. Diante disso, opto em determinar a intimação do impetrado 

para que comprove o cumprimento aos termos da decisão liminar, 

justificando-se; sob as penas da lei. Prazo 48 horas. Após, cls. 

Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003135-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

FIAT/DUCATO, ano/modelo 2012/2013, placas JDP - 9191, cor 

predominante CINZA, renavam nº 00505242591, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035971-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNA BEZERRA RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a autoridade 

coatora realize o licenciamento do veículo Citroen/C3 TENDANCE, 

2013/2014, cor Branca, Placa OAV-7069, RENAVAM 581702085, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002051-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

RENAULT/OROCH, ano/modelo 2017/2017, placas QBR - 7612, cor 

predominante PRATA, renavam nº 01113802941, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial, sob a condição de quitação do 

imposto de IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

do ano/2018. Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da 

liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações 

que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 

12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, 

com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo 

único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001596-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

HYUNDAI/HS20S, ano/modelo 2017/2018, placas QCA - 5577, cor 

predominante BRANCA, renavam nº 01127965678, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO BRAGA ROSLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036741-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO SILVA SETUBAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Crédito Pessoal da SEGES (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ALDERICO SILVA SETUBAL em desfavor de ato do Gerente de Crédito 

Pessoal da SEGES, objetivando a expedição da sua certidão de crédito 

salarial, com pedido de liminar. Analisando os autos em cotejo com os 

informes, vislumbro a inexistência dos pressupostos necessários à 

concessão da medida excepcional almejada, primordialmente pelo fato de 

que, possivelmente, o impetrante possa ter decaído do seu direito à 

impetração, partindo da premissa de que a emissão de carta de crédito, 

NOS TERMOS ALMEJADOS, foi suspensa pelo artigo 2° do Decreto Lei 

766/2011, caindo por terra, inclusive, o requisito do "periculum in mora". 

Indefiro a LIMINAR. Colha-se o parecer. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003006-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(IMPETRADO)

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO PJC DIRETOR METROPOLITANO (IMPETRADO)

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 

Ancorado no poder geral de cautela e tendo como norte o fato de que não 

foi trazido aos autos cópia da ata da reunião colegiada para que se 

analise eventual vulneração aos termos do regramento de regência que 

impõe a escolha, dentre outros critérios, do servidor mais moderno para a 

remoção ora invectivada, OPTO em analisar o pedido de liminar para após 

os informes. Notifique-se, intimando-se o representante judicial da pessoa 

jurídica, DEVENDO a informação detalhar, com documentos, a forma de 

escolha do impetrante para a remoção em destaque, sob as penas da Lei.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038105-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretaria do estado de mato grosso (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, Diante da notícia de descumprimento aos termos da decisão 

inaugural, que concedeu a medida liminar, opto, ancorado no poder geral 

de cautela, em determinar a INTIMAÇÃO do impetrado pars que se 

manifeste em cinco dias, sob as penas da lei.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036744-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSON GARCIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A (ADVOGADO)

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, Diante da notícia de descumprimento aos termos da 

decisão inaugural, que concedeu a medida liminar, opto, ancorado no 

poder geral de cautela, em determinar a INTIMAÇÃO do impetrado pars que 

se manifeste em cinco dias, sob as penas da lei. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036627-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Mantenho a decisão inaugural que bem subsiste às 

novas assertivas do autor, sendo certo que este, atempadamente, 

inclusive aviou o recurso próprio estando pendente de apreciação pela 

instância revisora. Intime-se o autor para dar andamento no feito, 

requerendo o que for de direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003302-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GOMES DE SOUZA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos. Inobstante aos motivos que calcam a pretensão da Impetrante, 

verifica-se imprescindível à manifestação prévia da parte contrária face à 

peculiaridade apresentada, - ausência de fundamentação ao recurso 

intentado - de modo que, ancorado no poder geral de cautela, postergo 

análise do pedido liminar para depois da apresentação dos informes, o que 

faço com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais 

segurança. Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar informações, e querendo, juntar documentos. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito. Cumpridas tais determinações, com a 

juntada dos documentos, façam-me os autos conclusos para a apreciação 

do pedido de inicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036584-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZINEY BRASIL MARCIAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0020883A-O (ADVOGADO)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos e etc. O pedido formulado no id. 11501452 não guarda 

correspondência com os termos da peça vestibular mandamental. Sendo 

assim, INDEFIRO o pedido de emenda. Prossiga-se o feito nos termos do 

dispositivo da decisão inaugural. Ultimadas todas as providências, 

retornem-se os autos incontinenti conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003120-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSI BARTZ PERCOSKI MARCHIORETTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Zampoli Pereira OAB - MT0007198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Danielle Silva Castro (IMPETRADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Paiaguás, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 

Pelo que se apercebe, pretende a impetrante ver valer o seu direito 

constitucional à obtenção de certidão que seria exarada, respondendo ao 

questionário previamente elaborado. Portanto, ancorado no poder geral de 

cautela, opto em auscultar os impetrados previamente, devendo estes, se 

for o caso, trazer comprovante de atendimento ao requerimento 

atempadamente formulado pela impetrante. Notifique-se, intimando-se o 

representante da pessoa jurídica.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037452-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1003245-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: DECISÃO: Por conseguinte, DEFIRO parcialmente o pedido de 

antecipação de tutela, para autorizar a emissão de certidão positiva de 

débitos com efeitos de negativa em favor da autora, independentemente 

da existência do crédito tributário consubstanciado nos Processos 

Admin is t ra t i vos  T r ibu tá r ios  n r .  791750 /76 /68 /2011  e  n º 

791753/76/68/2011, devendo tal situação perdurar até o julgamento do 

mérito da presente ação, desde que o valor do débito corrigido 

mensalmente seja inferior ao valor da carta de fiança bancária ofertada, 

ficando a eficácia da medida condicionada à formalização da caução. 

Cite-se, como requer. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 139932 Nr: 24440-52.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR APARECIDO GAZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Não existe veículo registrado.

Ao credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892541 Nr: 24940-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - OAB:

 Mandado de Segurança nº 24940-35.2014.811.0041

Impetrante: Airton Santana de Figueiredo

Impetrado: Presidente da Comissão de Processo Seletivo da SEJUDH/MT

Vistos, etc.

 AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO impetrou o presente MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO DA SEJUDH/MT, objetivando a 

concessão de ordem mandamental para autorizar sua participação na 2ª 

fase do certame indicado na petição inicial.

A liminar foi deferida.

O Estado de Mato Grosso prestou informações defendendo a legalidade 

do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção.

Intimado para informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito, 

ante o encerramento do processo seletivo objeto da impetração, o 

impetrante quedou-se inerte, revelando a ausência de interesse 

processual, dado o longo lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento 

da ação sem qualquer manifestação de sua parte.

Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as respectivas baixas.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 384987 Nr: 20557-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:156347/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 19 

de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 392106 Nr: 27628-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 27628-43.2009.811.0041 - CÓDIGO: 392106

Vistos e etc.

Apesar de intimado para impugnar a presente ação, o Município de Cuiabá 

através de seus procuradores legais se limitou-se a matéria que concerne 

ao teto máximo pago pela Municipalidade em RPV (requisitório de pequeno 

valor) e, quanto aos cálculos apresentados não se insurgiu nos valores 

apresentados.

 Contudo, nos termos do artigo 10 do CPC/2015, manifeste-se a parte 

AUTORA acerca da ulterior petição formulada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, cls.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 402612 Nr: 35166-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÇÕES VB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, MURILO CÉSAR MONTEIRO 

GODOY - OAB:7.569/MT

 Ação Obrigação de Fazer n.º 35166-75.2009.811.0041 – Cód. nº 402616

Requerente: Rações VB Indústria e Comercio LTDA.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

 Sobre a petição de fls. 575, manifeste-se a parte adversa apresentando 

os dados bancários necessários, para tanto, consigno o prazo de 10 

(dez) dias.

Com a juntada dos dados bancários do exequente, intime-se de imediato o 

ESTADO DE MATO GROSSO para proceder com a realização da 

transferência dos valores devidos, sob pena de bloqueio judicial de 

numerário.

 Consequentemente, manifeste-se a parte credora acerca do cumprimento 

efetivo da ordem judicial.

 Ultimadas tais providência, retornem-se os autos incontinenti conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790903 Nr: 44964-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICO DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:DEF. P. / RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO SANTOS 

DE CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, ROMERO 

SUASSUNA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em 

conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de R$ 1.227,80 

(mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), para assegurar a 

aquisição dos medicamentos pleiteados pelo requerente, decorrido do 

descumprimento da liminar retro, a ser transferido, após a prestação de 

contas pormenorizada, com notas fiscais e demais documentos, para a 

conta de titularidade da UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

CNPJ n. 03.533.726/0001-88, Banco do Brasil, Agência nº 4205-6, Conta 

nº 2739-1.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

o rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.O AUTOR e o 

FORNECEDOR deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de aquisição do medicamento, apresentando nota 

fiscal.Na sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 

4º do artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as 

determinações, encaminhem-se os autos ao MP.Expeça-se o necessário. 

Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 338091 Nr: 9046-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIR DA CRUZ SILVA, SOUVENIR DAL'BO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - FUND. DE SAÚDE DE CUIABÁ, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:11.571, MARIANA RUZA - OAB:, SOUVENIR DAL BO 

JUNIOR - OAB:11058, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, KLEYSER KELLER AURESCO - 

OAB:11521, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - 

OAB:3.632/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - PROC. JUD. MUNIC. 

CBA - OAB:5931, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. ESTADO - 

OAB:3968-MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 9046-29.2008.811.0041 - CÓDIGO: 338091

Vistos e etc.

Do manuseio dos autos, determino:

1 – Em comando do acordão proferido, fls. 273, determino que a 

escrivania proceda com o exclusão do Município de Cuiabá do polo 

passivo da presente demanda, evitando-se que ocorra atos processuais 

desnecessários, ocasionando lentidão processual.

 2- Cumpra-se integralmente o disposto da sentença prolatada às fls. 

306/309, encaminhando o processo à Contadoria Judicial para atualização 

dos cálculos e demais deliberações pertinentes.

3 - Concomitantemente, tendo em vista o aviso constante no sistema 

APOLO, acusando que existe pendência na juntada de documentos, 

retornem os autos à Secretaria Unificada para regularização do feito.

Após, façam-me conclusos para novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 340706 Nr: 11054-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938/MT, JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - OAB:MT/12.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Processo nº 2008 / 256 – Cód. 340706

Requerente: Manoel Camerino Alves Antunes.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido de levantamento de numerário em favor do 

Estado de Mato Grosso, entendo necessário e por cautela, encaminhar o 

processo à Secretaria Unificada da Fazenda Pública para certificar-se 

acerca da existência de valores, caso positivo, informe-se a quantia total 

do valor vinculado no processo.

Ultimada tal providência, façam-me os autos incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de levantamento de alvará judicial da importância 

existente.

Às providências.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 349880 Nr: 20366-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZO JORGE DA SILVA, VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT, VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2008 / 444 - CÓDIGO: 349880

Vistos etc.

O INSS deu ciência à decisão homologatória, fls. 155-verso.

Consequentemente, cumpra-se a sentença homologatória, fls. 208, 

expedindo o competente RPV (requisitório de pequeno valor) na forma 

requerida na petição de fls. 159, no valor indicado na pág. 154, nos 

moldes estabelecidos no dispositivo do sentença, cumprindo as demais 

determinações emanadas.

Às providências.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 358511 Nr: 28870-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE AUXILIADORA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 
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MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B, PAULO 

EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 2008 / 630 - CÓDIGO: 358511

Exequente: Cristiane Auxiliadora da Silva Maciel.

Executado: Município de Cuiabá.

Vistos etc.

Considerando o acordão que retificou em parte a sentença prolatada por 

este juízo, modificando o índice de aplicação de atualização monetária, 

como base o IPCA, determino que o feito seja encaminhado a Contadoria 

Judicial para elaboração atualizada dos cálculos atentando se ao disposto 

no dispositivo do v.acordão de fls. 167-verso.

Concomitantemente, intimem-se as partes acerca dos cálculos atualizados 

apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo o que entender de 

direito, para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias

 Por derradeiro, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 376710 Nr: 12746-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA WOLKER GOMES, WALDEREZA DE ALMEIDA 

FIGUEIRA, WALDETE DUARTE DE SOUZA, WALDIRIA MAGALHÃES 

SANTANA, WANDA GATTASS, WANY PINHEIRO BARRETO, WILMA 

RIBEIRO DOS SANTOS, YEDA ALMEIDA E SILVA, YOLANDA OLIVEIRA DE 

AMORIM, YOLANDA PANIAGO VILELA, YOSHIKO FUKUDA DE SOUZA, 

ZAINE UNTAR, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT, ZILMA PEREIRA DA SILVA, ZILDA RÉGIS DA SILVA, 

ZILDA MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA, ZITA REGIS LOPES, ZAIRA 

BARBOSA, ZARIFE UNTAR DE OLIVEIRA, ZELIA DE LIMA BARROS, 

ZELIDE PAEZE, ZENAIDE ALVES RODRIGUES, ZEZIRA DA COSTA 

ARRUDA, ZULMA DO ESPIRITO SANTO LUCATELLI, BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

reconhecendo o excesso de execução para fixar o valor de R$ 3.980,32 

(três mil e novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), dividido na 

quantia de R$ 2.848,93 (dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais e 

noventa e três centavos) para a Sra. Vilma Wolker Gomes, restando o 

valor de R$ 1.131,39 (um mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove 

centavos) para o Sra. Wilma Ribeiro dos Santos, conforme discriminado 

nas memórias de cálculos de fls. 712-verso e, julgo extinto estes autos 

com supedâneo no que dispõe o artigo 487, III, “a”.Sem custas 

processuais. Condeno o exequente ao pagamento ao honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor dado a causa 

atualizada, observando os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do Código de 

Processo Civil). Suspendo a exigibilidade da obrigação em face dos 

Exequente, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.Preclusa essa 

sentença homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição dos 

respectivos RPV’s no valor indicado à fl. 712-verso.Decorrido o prazo 

recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o pagamento do 

Requisição de Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2017.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 406407 Nr: 37563-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2009 / 822 - CÓDIGO: 406407

Vistos e etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 248, intime-se o ente-público exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Em nada sendo manifestado pelo exequente, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 902926 Nr: 32010-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI EPP, JANE FRANK 

DE OLIVEIRA MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, justifico a paralisação destes autos em razão da minha 

convocação para atuar como Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Biênio 

2015/2016, período em que permaneci afastado da jurisdição, retornando 

apenas em 23.01.2017.

Diante do exposto e considerando o lapso temporal transcorrido desde a 

impetração do presente writ, intime-se a parte Impetrante para informar se 

persiste o interesse no prosseguimento do feito.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1141841 Nr: 28244-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ÁVILA DA SILVA CHIAPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Ação de Obrigação de Fazer nº 28244-71.2016.811.0041 – Cód. 1141841

Requerente: Terezinha Ávila da Silva Chiapetti.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Ad cautelam, ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para parecer.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo que envolve saúde.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 184026 Nr: 31543-76.2004.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MUNIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984/SP, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 

RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 31543-76.2004.811.0041 - Cód. 18426

 Exequente: Marta Muniz de Oliveira.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Considerando a concordância expressa do devedor quanto aos cálculos 

apresentados pelo credor, fls. 359, na quantia de R$ 2.145,63 (dois mil e 

cento e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) oriundo de 

verbas honorarias, determino a expedição de requisição do pagamento de 

pequeno valor (RPV) no valor supramencionado.

 Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 224793 Nr: 32216-35.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA, CELSO BUBBY 

REIMER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO CÓDIGO Nº 224793

Vistos etc.

1- Manifeste-se o credor acerca da insurgência levantada pela Fazenda 

Pública.

2- Acaso o credor concorde com os cálculos apresentados pelo Estado, 

homologo-os desde já, para os fins de direito.

3- Persistindo o impasse, posto que existem 03 (três) valores nestes 

autos, façam-me os mesmos conclusos para eventual nomeação de perito 

judicial.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 307295 Nr: 16515-63.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA ALVES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Obrigação de Fazer n.º 2007 / 563 – Cód. 307295

Requerente: Carmelinda Alves Bastos.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de denúncia de descumprimento da decisão que concedeu a 

antecipação de tutela dos efeitos da tutela pretendida, consistente no 

cumprimento da liminar deferida com a maior brevidade possível, caso 

contrário, postula pelo bloqueio de valores na conta única do requerido no 

importe de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Devidamente intimado para prestar informações quanto a dispensação do 

medicamento pleiteado, o Estado de Mato Grosso em nada se 

manifestou-se.

 Assim sendo, ante o teor das informações apresentadas pela parte 

autora, intime-se pessoalmente o requerido SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para 

que se manifestem acerca do pedido de Bloqueio Judicial no prazo de 05 

(cinco) dias, no que se refere ao fornecimento do medicamento 

(CILOSTOZOL 100mg) necessários para o tratamento do paciente.

Em seguida, decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se com urgência, nesta data, inclusive em regime de plantão, se 

necessário.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 329986 Nr: 1905-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 1905-56.2008.811.0041 - CÓDIGO: 329986

Exequente: Município de Cuiabá.

Executado: Empreendimento Cuiabá Imóveis Ltda.

Vistos e etc.

Ante a certidão de fls. 96, manifeste-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Em nada sendo manifestado pelo exequente, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 342570 Nr: 12979-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE BARROS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO- 

PROC. FEDERAL - OAB:

 PROCESSO Nº 12979-10.2008.811.0041 - CÓDIGO: 342570

Vistos etc.

O INSS deu ciência a decisão homologatória, fls. 210-verso.

Consequentemente, cumpra-se a sentença homologatória, fls. 208, 

expedindo o competente RPV (requisitório de pequeno valor), no valor 

indicado na pág. 199, nos moldes estabelecidos no dispositivo do 

sentença, cumprindo as demais determinações emanadas.
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Às providências.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827733 Nr: 33593-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY FERREIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto e, de extrema necessidade dar continuidade no 

tratamento do paciente, tendo em vista seu problema grave de saúde, 

DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente na conta única do 

ESTADO DE MATO GROSSO no valor de R$ 114.328,44 (cento e quatorze 

mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), para 

assegurar o tratamento domiciliar no sistema “home care” pelo período de 

03 (três) meses, levando em consideração os termos do Enunciado 54 da 

II Jornada de Direito da Saúde, decorrido do descumprimento da 

antecipação de tutela concedida, a ser transferido, para a conta de 

titularidade da empresa HELP VIDA, Banco do Brasil, Agência nº 0046-9, 

Conta Corrente nº 301751-5, CNPJ nº 01.995.050/0001-19.O bloqueio 

deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento 

n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.O AUTOR e o PRESTADOR DE 

SERVIÇO deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de início do tratamento recebido, apresentando nota 

fiscal do serviço ofertado. Na sequência, intime-se o Requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, 

conforme disposto no § 4º do artigo 11 do Provimento n. 

02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, encaminhem-se os autos ao 

MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de 

fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 889929 Nr: 23170-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta do 

juízo e, por consequência, declino da competência para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de 

Cuiabá.Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do 

artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, 

com as necessárias alterações na distribuição dos autos.Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 928817 Nr: 48622-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A, BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil, para apensamento à Execução Fiscal nº 

0501621-44.2015.811.0041, referente à CDA nº 201512380, originária do 

Processo Administrativo nº 0109000819-3.Intimem-se.Cumpra-se, com as 

necessárias alterações na distribuição do processo.Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029200 Nr: 36419-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARCO VRECH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 144, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1039488 Nr: 41403-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMIZIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 174, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818440 Nr: 24783-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA DAS GRAÇAS FERNANDES REIS, 

ANTONIO DE LARA FERNANDES, MARIA ARIOMENES DE LIMA 

FERNANDES, LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, FRANSÉRGIO MARQUES 

SERRANO, SILVIA DE LARA PINTO FERNANDES, YÊDA FERNANDES 

BATAIOLI, BENEDITO CESARIANO LARA FERNANDES, FÁTIMA PINTO DE 

LARA FERNANDES, ADRIANA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Homologo a desistência requerida em relação aos réus Fransérgio 

Marques Serrano e Adriana Fernandes Serrano, extinguindo os autos sem 

resolução de mérito em relação a estes, com fundamento no artigo 485, 
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VIII, do Código de Processo Civil, devendo a serventia proceder às baixas 

necessárias em relação a estes.

2 - Consoante se infere da análise dos Avisos de Recebimento de fls. 

212/218, a Requerida Fátima Pinto de Lara Fernandes mudou-se, razão 

pela qual o Estado de Mato Grosso deverá trazer aos autos o endereço 

atualizado desta para fins de citação.

4 - Os requeridos Maria Ariomenes de Lima e Antônio de Lara, por sua 

vez, estavam ausentes no momento da entrega da correspondência, 

razão pela qual o ato de citação deve ser renovado, via Oficial de Justiça.

5 - Quanto ao Requerido Lorivo Valdomiro Bataioli, consta do Aviso de 

Recebimento que o endereço informado é insuficiente (fls. 217), razão 

pela qual o Requerente deverá informar o endereço completo e atualizado 

para fins de citação, juntamente com a cônjuge Yêda Fernandes Bataioli.

6 - Ante o teor do Aviso de Recebimento de fls. 218, recebido por 

terceiros, determino a citação do Requerido Benedito Cesariano Lara 

Fernandes via Oficial de Justiça, no endereço informado.

7 - Por fim, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça, a fim de citar e identificar quem quer que se encontre no imóvel 

objeto da reintegração de posse.

8 - Para que não haja atraso no cumprimento dos mandados de citação, 

atente-se a serventia sobre a informação do Estado de Mato Grosso no 

sentido de que fornecerá meios para cumprimento, fazendo constar tal 

informação nos mandados expedidos.

9 - Intime-se.

10 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1061955 Nr: 51837-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Ação Declaratória nº 51837-66.2015.811.0041

Requerente: Engedelta Engenharia e Construção Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se algum dos débitos objeto da presente ação foi 

inscrito em dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva 

Execução Fiscal, caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em unidade judiciária diversa, 

manifestem-se as partes sobre a competência absoluta do juízo da 

execução para processar e julgar o feito, de acordo o seguinte 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO. 1. Este Tribunal 

reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, 

o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento 

simultâneo. 2. A competência funcional absoluta do juízo da execução 

determina a reunião dos feitos neste órgão. (...) (REsp 714.557/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

19/09/2005, p. 295)

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050055 Nr: 46441-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA RONDON CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 115, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059628 Nr: 50853-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORES GODINHO 

JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o primeiro parágrafo do 

despacho de fls. 119, eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o 

feito já foi sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 385493 Nr: 21208-22.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO NETO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Ante o teor da petição retro, determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para elaboração de planilha técnica dos calculos referentes a 

liquidação de sentença.

 Após juntado do memoria de cálculo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, voltem-me os autos concluso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 202340 Nr: 37380-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL, SONIA CRISTINA MANGONE DE OLIVEIRA LELIS, RUBI FACHIN, 

MARIA IGNEZ DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA, JUSSARA DE JESUS 

ALCOFORADO, JULIETTE CALDAS MIGUÉIS, OACYR GALVÃO VALLIN, 

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, ANTÔNIO FRANCISCO MONTEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUÍDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, JOSÉ ANTONIO ROSA - 

PROC. GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, RUBI FACHIN - OAB:3799, 

SONIA CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - 
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OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, CLEBER JR.STIEGMEIER - OAB:10.291-A, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos.

1 - Manifeste-se o credor acerca da petição e do documento de fls. 

455/456.

2 - Expeça-se o competente alvará para levantamento do valor depositado 

em favor do credor.

3 - Nada sendo requerido pelo credor, arquivem-se os presentes autos 

com as baixas de estilo.

4 - Havendo insurgência quanto ao montante depositado, voltem-me os 

autos conclusos para novas deliberações.

5 - Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 812898 Nr: 19380-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1051351 Nr: 47126-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB-MT 18.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 208, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1042262 Nr: 42611-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GUIMARÃES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17565/O, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 259, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 390068 Nr: 25561-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉCIO PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT, KALYNCA 

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte exequente solicitando a 

remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização dos cálculos 

pertinentes a liquidação de sentença, INDEFIRO o pedido, contudo, faculto 

ao credor trazer a memória de cálculo discriminada, conforme dispõe o art. 

534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, diga o devedor.

 Cumpridas as determinações, voltem-me os autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004231 Nr: 25246-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE SANTANA, MARINEY ANTONIA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da obrigação, 

com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 20 

de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032111 Nr: 37780-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA LEAL TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS 

NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. 

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. 

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, 

contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não 

servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 

04/05/2017) Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, por que 
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tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837307 Nr: 42139-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE GIL FALCÃO LISBOA, EDNILTON BRANDALISE 

VERAS, FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA, JOTA MARTINS DE 

SIQUEIRA, SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAL DE MT, 

MARIZA BENEDITA VERLANGIERI FERREIRA MENDES FIORENZA, JOSE 

ANTONIO CUNHA LOPES, NILTON ESAKI, MARCOS AURÉLIO BENETTI, 

SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o advogado Renato Gomes Nery para assinar a petição de fls. 

191/192, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003055 Nr: 24744-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARINA DE SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, por que tempestivos e, 

no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o 

item 1 do despacho de fls. 145, eis que inaplicável ao caso concreto, visto 

que o feito já foi sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1026596 Nr: 35104-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS MURTA DO PRADO, 

BENILDES HERMES NEVES, JOSE LINO BARBOSA, DIRCE ASSUNÇAO 

GOMES DA SILVA, NEUZA MARIA DE CAMARGO, MARIA ZELIA GOMES, 

TADEU DROBIALLO, LINO DIAS VIEIRA, JULIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o despacho de fls. 125, 

eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033951 Nr: 38618-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HELENA DA SILVA, GLAUCIELI VASQUES 

PEREIRA, EDNA APARECIDA BUFFON, LAURA DA SILVA AUGUSTO 

ORLANDO, WELLINGTON HELDER SÃO MARCO BASSAROTTI, ELAINE 

CIRQUEIRA DA COSTA, GENIVAL ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o primeiro parágrafo do 

despacho de fls. 164, eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o 

feito já foi sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018.Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036678-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD 

(REQUERIDO)

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO/GMFT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre os embargos de declaração 

apresentados pelo Estado de Mato Grosso. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035320-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032168-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 20 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1032168-39.2017.8.11.0041 OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038751-40.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038766-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA RAQUIEL MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036421-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035684-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1143702 Nr: 29019-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PAWLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, DEBORA LOUISA BORGMANN - OAB:20.620/MT, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, em plano de meta.

Colha-se parecer ministerial.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932808 Nr: 50838-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CLEIDE GOMES DOS SANTOS, IRENE MARQUES 

CARVALHO MOREIRA, LUCIENE DE MORAES RIBEIRO, ROSANGELA 

APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745728 Nr: 42889-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 794862 Nr: 1182-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos, plano de meta.

 Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública certifique se já 

decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões. Caso já tenha 

decorrido o prazo, remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 869694 Nr: 9328-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DO CARMO MENDES PARISI, ANTONIO 

SERRAO DE SOUZA, BENEDITA ROSA DOS SANTOS, ELIZABETH 

SANTOS DE ARRUDA, LEILA PINTO DE MIRANDA, LEIDA PINTO DE 

MIRANDA, IARA MELCHIADES LOBO, JACI BENTO DA LUZ SILVA, JULITA 

DO CARMO MENDES POUSO, MARIA DIVINA DO ESPIRITO SANTO 
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MORAES, MARIA DO CARMO FEITOSA DA SILVA, MARIA HELENA DA 

SILVA, ROSALIA DAS GRAÇAS MACIEL, MARIA JOMELICE BARROS 

CASTRILLON, NATALINA FERRARI, NEURA JACOB DE ALMEIDA, NEUZA 

MARIA SANTANA, SEBASTIAO FERREIRA MENDES, TEREZINHA DAS 

GRAÇAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, de 

modo que a execução deve se dar com base no art. 534 do CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se o 

Executado para impugnar a Execução no prazo 30 (trinta) dias.

 Após, não havendo a devida impugnação, expeça-se a RPV ou o 

Precatório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 907080 Nr: 34959-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA SLHESSARENKO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Intimem-se as partes para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 303162 Nr: 14648-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se o exequente para adequar o pedido ao rito do artigo 535 e 

seguintes do NCPC/2015, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, no tocante à obrigação de fazer, INTIME-SE o Executado para 

comprovar o fiel cumprimento da sentença no que tange à incorporação 

do cargo de Coordenador de Cerimonial nível TCDGAS-1 da exequente.

 Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 717764 Nr: 11299-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos, em plano de meta.

Indefiro o pedido de fls. 222/223, haja vista que, diferentemente do 

alegado pela parte Autora, não houve uma transação de fato, mas sim um 

parcelamento do crédito tributário objeto da presente demanda, o qual não 

se caracteriza como modalidade de transação.

Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que certifique o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 215/217.

Intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873077 Nr: 11875-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA, MARIA APARECIDA 

SANTANA DA SILVA, MARIA DA GRAÇA PINTO VERDI, NEUSA 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DALLA-NORA, NEILON VILELA 

NOGUEIRA, NEIVA MARIA SCHEUER KAEFER REIMANN, NELI MARIA 

SELVA, ROSINEIA APARECIDA PINHO DELIBERAES, SILDEVAN AIRES 

MARTINEL, LUCILENE RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 897644 Nr: 28044-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCELINA SILVA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Tendo em vista a prestação da tutela jurisdicional, bem como a inercia das 

partes em promoverem o andamento do processo, remeto os autos ao 

arquivo.

Arquive-se, com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925115 Nr: 46567-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SUELI PICANÇO BANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 1016461 Nr: 30314-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 Vistos, em plano de meta.

 Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047492 Nr: 45163-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1047943 Nr: 45390-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca da decisão retro.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 269516 Nr: 1763-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, plano de meta.

 Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 319083 Nr: 21529-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. V. R. R., MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, synara vieira gusmão - Def. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Ação Ordinária nº 21529-28.2007.811.0041 – Cód. 319083

Autor: A.V.R.R.

Ré: Estado de Mato Grosso.

 Bancários

Vistos e etc.

Considerando o v. acórdão proferido pelo E. TJMT (fls. 145/147), que em 

sede de recurso de apelação interposto pelo parte AUTORA, fora dado 

provimento ao recurso, com vista a ser declarada nula a sentença 

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

urbe, portanto, determino a intimação das partes para que especifiquem se 

restam outras provas a serem produzidas neste Juízo, justificando-as, no 

prazo 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide.

Após, com ou sem manifestação, voltam-me os autos cls. para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360932 Nr: 31072-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚB. DELEGADOS DO ESTADO DE MT, TRANSPORTES 

SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT, FLÁVIO BOTELHO MALDONADO - OAB:79.323/MG, 

GILBERTO BELAFONTE BARROS - OAB:79396/MG, JOSE EDUARDO 

MIRANDA - OAB:5023, LARAH B QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ELTON RUBENS DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:7463, JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, LUCIANA CARRARO MARTINS - OAB:7114, NÚBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6.764/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 743112 Nr: 40057-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA 

- OAB:10174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 DESCUMPRIMENTO!URGENTE!Vistos, em plano de meta.Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Impetrante noticia o descumprimento da 

ordem, a qual determinou que a autoridade coatora providencie 

imediatamente a posse da impetrante, ao cargo de Professor da Educação 

Básica – Artes..Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte:“Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
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mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”.Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis:“As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/).No mesmo sentido, cumpre asseverar o 

disposto no art. 26 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), 

em caso de descumprimento das decisões proferidas no mandamus, 

senão vejamos: Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do 

art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não 

cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem 

prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 

10 de abril de 1950, quando cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 793403 Nr: 47497-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL -BRDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA AUTO SHOPPING LTDA, A. V. P. 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Alessandro Victorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JIMI POMIN - OAB:32.522, 

LUIS CARLOS PRANDINI - OAB:38452, PRISCILA BERNARDINO DA 

FONSECA - OAB:29.208, THIAGO DE FARIA - OAB:32554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:19.757/PR, DAVI ANTUNES PAVAN - OAB:251.0167 SP, 

IRINEU CODATO - OAB:3471/PR, LUIZ FELLIPE PRETO - OAB:51793/PR, 

MARLOS LUIZ BERTONI - OAB:44.933/PR

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Comunique-se ao juízo de origem, do teor deste despacho.

Após cumprida a deprecata, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, 

dando-se todas as baixas no âmbito deste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 827764 Nr: 33625-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON MOREIRA RIOS, CLAUDIAMARA APARECIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Vistos, em plano de meta.

Face à concordância expressa dos valores apresentados pela parte 

Executada (fls. 488), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial 

para que realize a devida atualização dos valores apresentados pelo 

Estado de Mato Grosso (fls. 482/483).

Após, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, expedindo-se o ofício-precatório ou o pagamento da 

obrigação de pequeno valor – RPV, nos termos do art. 535 §3º, II do 

CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 834913 Nr: 40186-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES GUARANTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE REGIONAL DE SERVIÇOS E 

ATENDIMENTO NORTE - GSAN, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos, plano de meta.

 Remeta-se os autos a instância superior para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867494 Nr: 7549-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA RIBEIRO, ENEDE MARIA DE JESUS, 

ANDREA APARECIDA LUZ, ADRIANA FERREIRA DE ASSUNÇÃO, ARLIZE 

DE ALMEIDA, ENIO DOS ANJOS BARROSO, GERALDINA CORREA DA 

SILVA, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867693 Nr: 7701-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA SILVA, KLEBERSON RIZATTI DE 

MORAES GONÇALVES, SINESIO FRANCISCO MORAES, WAGNER MACIEL 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 887561 Nr: 21644-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO, ALEX SANDER 

ORTIZ DE SOUZA, ALUÍZIO GONÇALVES LEITE, CARLOS CÉSAR 

BARROS DA SILVA, CLOVIS NERIS DE ASSUNÇÃO, MIGUEL ROBERTO 

ALT, MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS, 

JACONIAS RODRIGUES DE LURDES, JERBER JUNIO PAISANO SILVA, 

LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS AURELIO ESPINOSA 

PEREIRA, PEDRO FONSECA DORTA, RONALDO DOMINGOS DO CARMO, 

WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA, WANDERLEY GUILHERME, 
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OSVALDO BARBOSA DE CARVALHO, ONESIO PEREIRA DA SILVA, 

SEBASTIAO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, STEFANIA MARTINS 

FAGUNDES, WHELTON FERREIRA PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 928526 Nr: 48501-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOUREIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

 Intimem-se pessoalmente as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 997462 Nr: 22376-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA, DENILSON VIEIRA 

DE MORAIS, FRANCISCO DE CARVALHO PREZA, JOSE NICOMEDIO JACO, 

NEUESLEY ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO - 

OAB:15.912, ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, plano de meta.

 Intimem-se as partes da decisão anterior, bem como para requererem o 

que de direito.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1024307 Nr: 33992-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT CONSTRUÇOES, HIGIENIZAÇOES E SERVIÇOS 

EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca da decisão retro.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1033686 Nr: 38453-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ HAEFFNER ALBERT ME, MARIA 

BEATRIZ HAEFFNER ALBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Vistos, plano de meta.

 Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o 

trânsito em julgado da sentença. Após, intime-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1048070 Nr: 45480-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY INÁCIO COELHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos, plano de meta.

 Remeta-se os autos a instância superior para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1049305 Nr: 46086-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos, plano de meta.

 Remeta-se os autos a instância superior para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 456185 Nr: 27047-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PORTILHO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos, em plano de meta.

Tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi entregue, remeta-se o 

feito ao arquivo provisório, até a quitação do Precatório.

Após, dê-se baixa definitiva.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 709662 Nr: 2565-45.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão de fl. 169.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 756936 Nr: 9080-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSEMAR ISRAEL DA SILVA, GILMAR ISRAEL DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ISRAEL DA SILVA - 

OAB:15.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, em plano de meta.

Tendo em vista a Portaria nº 37/PGE/2015, a qual determinou a avocação 

de todas as demandas judiciais em que o MT Saúde figure como parte 

para a PGE/MT, e considerando que o mandado de citação foi expedido em 

nome da antiga patrona da parte Requerida (fls. 142/143), defiro o pedido 

de fls. 152/153, determinando a expedição de novo mandado de intimação, 

na pessoa da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e do MT 

Saúde, para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a Execução, nos 

termos do art. 535 e seguintes do CPC/2015.

Após, não havendo a devida impugnação, expeça-se a RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 776854 Nr: 30187-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - OAB:Procurador

 Vistos, plano de meta.

 Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública certifique se já 

decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões. Caso já tenha 

decorrido o prazo, remeta-se os autos ao E. TJMT para análise do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 973334 Nr: 10884-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se as partes para requerem o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, não sendo nada requerido, determino o arquivamento dos autos com 

as baixa de estilo.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984957 Nr: 16315-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 

02 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC, PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/MT 7.892

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425791 Nr: 9006-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÍTOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12.915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020962-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES (EXECUTADO)

ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

FERNANDO ABELLA GARCIA (EXECUTADO)

LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO (EXECUTADO)

PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

GETULIO NERY CARDOSO (EXECUTADO)

ROBERTO IUNES BRITO (EXECUTADO)

JAVIER RODRIGUEZ GARCIA (EXECUTADO)

GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO (EXECUTADO)

SERGIO ASSENCO TAVARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERNESTO DANIEL GARDELLIANO (EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDRE MENDES MOREIRA OAB - MG87017 (ADVOGADO)

Sacha Calmon Navarro Coelho OAB - MG9007 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Estadual, na qual a parte executada postula, no id nº 9713629, a extinção 

do feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC, sendo que devidamente 

intimada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte. Diante do 

pleito da parte executada bem como de análise dos autos, declaro quitado 

o crédito representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Custas processuais a cargo da parte executada. Determino as 

providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais 

penhoras e/ou restrições oriundas desta ação. Autorizo o levantamento 

da apólice de seguro garantia nº 066532017000107750003180, 

apresentada nos ids nº 7263055 e 7263089 mediante certidão e recibo 

nos autos. Homologo a desistência do prazo recursal, quando 

expressamente manifestada. Cumprida a providência supra, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de novembro de 2017. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005811-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à 

Execução Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1008112-73.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1008112-73.2016.8.11.0041. 23. Compulsando aos autos, verifico a 

ausência do recolhimento das custas processuais, razão pela qual 

determino a intimação da parte embargante para que efetue o seu 

recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 4. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 13 de julho 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020548-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES OAB - 229.884.401-15 (PROCURADOR)

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a interposição dos presentes Embargos à 

Execução Fiscal distribuído por dependência à Ação Executiva nº 

1012691-64.2016.8.11.0041 em tramite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 

2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal nº 

1012691-64.2016.8.11.0041. 3. Em análise ao processo, verifico ausência 

de instrumento procuratório da parte embargante. Diante disso, intime-se, 

o signatário para regularizar sua representação processual, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de tornar nulos os atos por ele praticados. 4. 

Após, renove-se a conclusão. Cuiabá, 13 de julho de 2017. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1037877 Nr: 40529-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 763752 Nr: 16353-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL 

LTDA, NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM, WILLIAM HABIB NAOUM, 

MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, USINA ST HELENA DE 

ACUCAR E ALCOOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 Vistos etc...

Defiro o pedido do patrono dos Executados (fls. 647/648), e por 

consequência, intime-se o sindico administrador judicial nomeado Dr. 

Airton Fernandes de Campos, inscrito na OAB/GO sob n.º 5.487, para 

ciência da sentença proferida (fls. 646/646-verso).

Após, o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 866417 Nr: 6717-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:019032 OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 898046 Nr: 28346-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc...

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 974596 Nr: 11422-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1066104 Nr: 53706-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 65-14.2010.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Eustáquio Duarte - 

OAB:11.218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino 

o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pelo 

embargado (fl. 316) com a expedição de ofício ao representante legal do 

ente executado para que efetue o pagamento mediante o regime de 

requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §3º, da CF, art. 535, 

§3º, inciso II, do CPC-2015 e art. 1º, da Lei Estadual n. 7.894/2003 c/c art. 

3º, da Portaria n. 29/2016-SEFAZ-MT.Condeno o embargado ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

124,00 (cento e vinte e quatro reais), nos temos do art. 85, §8º, do 

CPC.Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento 

deverá ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo 

registro para os fins próprios.P.R.I.C.Cuiabá, 1º de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35684 Nr: 2465-54.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius coelho do prado - 

OAB:20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Vistos.

Redesigno audiência para o dia 02-04-2018 às 15h30.

Verifica-se que a parte embargante já apresentou o rol de testemunhas 

(fls. 64/64-v), nos termos do artigo 357, §4º, do CPC/2015.

Assim, a parte pode comprometer-se a trazer as testemunhas arroladas à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o §1º, do art. 455, 

do CPC/2015, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.

Caso contrário, considerando que a intimação da testemunha é, em regra, 

incumbência do advogado da parte que arrola (art. 455, do CPC/2015), 

deverá o embargante juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29717 Nr: 1426-56.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar a executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30417 Nr: 1924-55.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança 

do auto de infração n. 52440, lavrado em 23-3-2006, bem como julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 

487, inciso I do CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, 

bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, 

nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33860 Nr: 1176-86.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delma de Lara Pinto Pardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 
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FARIAS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.626

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, em que foi realizado o bloqueio, para expedição de Alvará de 

Liberação, do valor penhorado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34491 Nr: 1628-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delma de Lara Pinto Pardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.626

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, em que foi realizado o bloqueio, para expedição de Alvará de 

Liberação, do valor penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 2756-54.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETO, MARIA APARECIDA 

CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 5899-55.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LOURISVALDO ALVES DA SILVA

 MAURO ABERTOL BEHM

INTIMANDO: Réu(s): LOURISVALDO ALVES DA SILVA, Rg: 1915506-9 

SSP MT Filiação: José Alves da Silva e Eunice Maria de Jesus, data de 

nascimento: 20/04/1987, brasileiro(a), natural de Governador 

valadares-MG, convivente, Endereço: Rua: P, Qd. 16, Cs. 25, Bairro: 

Cohab Jaime Campos, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): MAURO ABERTOL BEHM, Cpf: 81834853168, Rg: 5058191973 

SSP RS Filiação: Valdir Inacio Scheeren Behm e Doraci Abertol Behm, data 

de nascimento: 24/09/1977, brasileiro(a), natural de Santa rosa-RS, 

casado(a), corretor de seguros / autonomo, Endereço: Rua Antonio 

Tavares, 3445, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D Oeste-MT

FINALIDADE: Intimar os acusados, LORISVALDO ALVES DA SILVA e 

MAURO ABERTOL BEHM, para comparecer a sessão de julgamento, que 

será realizada no dia 21/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc; Não havendo diligências a ser 

realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que os pronunciados sejam 

submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão 

designo para o dia 21 de maio de 2018, às 13h30min, no Plenário do 

Tribunal do Júri desta capital.Tome a Srª Gestora as providências cabíveis 

à realização do ato, expedindo-se o necessário. Requisitem-se as F.A.C. 

como de costume e requerido pelas partes.Intimem-se.Requisite-se o réu 

Lourisvaldo, que segundo consta no Sistema Apollo, encontra-se 

cumprindo pena em regime fechado (PEP código n. 132604).Cumpra-se".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 8394-77.2006.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CARLOS PRADO FERREIRA

ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO

MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL

INTIMANDO: Réu(s): ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO Filiação: Geraldo 

Miguel de Araújo e Yvete Pereira da Silva, data de nascimento: 

25/08/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, 

Endereço: Avenida Espigão , N° 850, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): CARLOS PRADO FERREIRA, Cpf: 00432678158, Rg: 1.532.288-2 

SSP MT Filiação: João Gomes Ferreira e Maria Prado Ferreira, data de 

nascimento: 09/03/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serviços gerais/balconista, Endereço: Rua 214, Quadra 47, Casa 03, 

Bairro: Tijucal, Setor 02, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, Cpf: 00671719157, Rg: 

1369552-5 SSP MT Filiação: Wilson Gonçalves do Amaral e Maria 

Aparecida do Amaral, data de nascimento: 20/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Goiatuba-GO, solteiro(a), empresario, Endereço: Rua 218, 

Quadra 43, Casa 03, Setor ii, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar os acusados, CARLOS PRADO FERREIRA, 

ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO e MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, 

para comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

28/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc; Ante a necessidade de readequação 

da pauta, redesigno o julgamento dos acusados para o dia 28 de maio de 

2018, às 13h30min. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 383903 Nr: 25862-73.2014.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CAMPIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848, LUCAS PINHEIRO CIRÍACO - OAB:21182

 “Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando MAURÍCIO 

CAMPIOLO.

Juntou-se aos autos, às fls. 95/96, pedido de extinção de punibilidade em 

decorrência do fenômeno da prescrição, realizado pela defesa.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela extinção da 

punibilidade, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão 

executória estatal.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Verifica-se dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 07 

(sete) meses de detenção (fls. 07), substituída por restritiva de direito, 

consistente em prestação de sérvio a comunidade, pela prática do crime 

disposto no art. 54, §1º, da Lei 9.605/98, perpetrado no dia 13/10/2010, 

tendo sido a denúncia recebida em 16/10/2013 e a sentença proferida em 

28/02/2014, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 

09/10/2014 (fls. 07).

Assiste razão ao MP, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos, 

o reeducando não iniciou o cumprimento da pena restritiva de direito, 

sendo que, da data do trânsito em julgado para a acusação (28/02/2014) 

até o presente momento transcorreu lapso superior ao descrito no art. 

109, inciso VI, do Código Penal, que dispõe que, se o máximo da pena é 

inferior a 1 (um) ano, prescreverá em 3 (três) anos.

Assim sendo, julgo extinta a punibilidade de MAURICIO CAMPIOLO, com 

fundamento legal no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal.

Após as baixas e comunicações, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 416121 Nr: 21220-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847

 Vistos, etc.

Atenda-se o parecer ministerial retro, intimando o penitente para 

apresentar o comprovante do pagamento da pena de multa.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 308844 Nr: 6202-98.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS, WELESON 

JORGE MOURA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, RODRIGO 

RIBEIRO VERÃO - OAB:8495

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR. OAB/MT: 13.945

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/03/2018, ÀS 15:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:“Vistos, etc. Designo a Audiência de continuação para 

o dia 13/03/2018 ás 15:45, onde será ouvida a testemunha Grasiele 

Cortes, bem como os interrogatórios dos réus. Requisita-se. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 362031 Nr: 1148-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DE BARROS MENDES, JEFERSON 

CASTRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Roger de Barros Mendes, Cpf: 04423504146, Rg: 

18441114 SSP MT Filiação: Arilson de Barros Pereira e Sandra Regina 

Ardaia Mendes, data de nascimento: 27/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), marmoreiro, Endereço: Rua 27, Quadra 33, Casa 

10, Bairro: Cophamill, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, Inciso I e IV do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 475399 Nr: 15308-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA RÉ

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Silvone de Souza, Rg: 2856764-1 SSP MT Filiação: Maria 

Aparecida de Souza, data de nascimento: 11/03/1963, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Endereço: R. São Pedro, Nº 64, 

Bairro: São Mateus, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4°, Inciso II do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 275 de 488



Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 473009 Nr: 12925-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DOS SANTOS PROENÇA, 

KENENTON DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8943/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT, 

WALMIR CAVALHIERE DE OLIVEIRA - OAB:26.069

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ FASE 403 DO CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB/MT 2669

DR. LEANDRO MARTINES G. DE AMORIM - OAB/MT 21353

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 386614 Nr: 592-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VITOR CORREIA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO BARROS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão da ausência de intimação 

do réu Marcos, que não foi intimado para audiência.

II – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Ivam Eustáquio da Silva 

Junior OAB 24241/O para patrocinar a defesa dos réus Pablo e Marcos.

III – Intime-se o defensor do réu Pablo Vitor Correia de Oliveira para que, 

em 05 dias, justifique a ausência à audiência, ou, em igual prazo, 

apresente renúncia ao mandato, sob pena de se configurar abandono de 

causa, o que, além de constitui infração disciplinar, rende ensejo à 

imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, inciso XI, do 

EOAB e 265 do CPP).

IV – Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

V – Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

VI – No que diz respeito ao pedido formulado pelo Promotor de Justiça, o 

defiro, uma vez que tem se tornado rotina a não realização de audiências 

por motivos exclusivo de não cumprimento de mandados por oficiais, que 

optam apenas por arriscar prejudicar o ato deixando cópia com parentes. 

Encaminhem-se, conforme requerido.

VII - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR

Advogado nomeado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318929 Nr: 18465-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, Rg: 

2487059-5, Filiação: Odilon Arnaldo de Oliveira e Neusa da Silva, data de 

nascimento: 11/09/1992, brasileiro(a), natural de Costa Marques-RO, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401121 Nr: 5370-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc.

 I – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Dr. Ivam Eustáquio da Silva 

Junior OAB 24.241/O para patrocinar a defesa do réu Paulo da Silva 

Magalhães.

II – Segue sentença anexa.

III – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR

 Advogado nomeado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 479162 Nr: 18964-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR, 

SERGIO DA SILVA COLUNA, HUGO FERNANDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12.023, HALLISSON RODRIGUES DE BRITO - OAB:, 

jackeline moreira martins pacheco - OAB:

 Intimar as defesas dos Réus para que, no prazo legal (prazo comum), 

apresentem Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 506633 Nr: 45645-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MARIA GOMES DE CAMPOS, 

MARCIO DE CAMPOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO. - OAB:

 Vistos,I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responderem à acusação.Colacione no mandado a advertência de que os 

denunciados, em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, CPP).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452919 Nr: 30078-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MATHEUS DAMASCENO 

CASSEANO ALVES, DAUWAN FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAUWAN FELIX DA SILVA, Rg: 

25758373, Filiação: Patricia Eduarda da Silva e Juliano Faustino da Silva, 

data de nascimento: 15/05/1997, brasileiro(a), natural de Haitiano-MT, 

solteiro(a), lavador de carros, Telefone 99278-4323. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502745 Nr: 41760-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL 

LUNARDELI MACIEL, MARCOS VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência para o dia 21 de março de 2018, às 14h00.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502745 Nr: 41760-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL 

LUNARDELI MACIEL, MARCOS VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 41760-24.2017.811.0042 (CÓDIGO: 502745) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA 

GABRIEL LUNARDELI MACIEL MARCOS VINICIUS DA SILVA Vistos etc. 

2.1.Recebimento da Denúncia Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os acusados, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação. 

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. 2.2. 

Revogação da Prisão Preventiva Frente ao exposto, por não ter se 

alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo, 

INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa dos acusados 

MARCOS VINICIUS DA SILVA, sem prejuízo de posterior apreciação, caso 

presentes as hipóteses autorizadoras. Encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para que se manifeste acerca do Pedido de Restituição 

formulado às fls. 105/112. Às providências. Cuiabá - MT, 19 de dezembro 

de 2017. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 505472 Nr: 44460-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, ALOISIO GUMERCINDO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT

 Vistos,I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responderem à acusação.Colacione no mandado a advertência de que os 

denunciados, em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse às suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 505472 Nr: 44460-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, ALOISIO GUMERCINDO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT

 AUTOS CÓDIGO N.º 505472 Vistos etc.1.RelatórioTrata-se de pedido de 

Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado JEAN 

BARROS LEITE, sustentando, em suma, que não estão presentes os 

requisitos para manutenção da prisão cautelar, que o réu possui 

residência fixa no distrito da culpa e é tecnicamente primário (fls. 

136/140).Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido de revogação (fls. 142/145).2. (...). Dessa forma, 

presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, para 

garantir a ordem pública frontalmente abalada pela periculosidade do 

acusado, evidenciada pelo alto envolvimento do acusado com outros 

crimes, o pedido da defesa não merece acolhimento.Frente ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado JEAN 

BARROS LEITE.No mais, constato que as defesas optaram por promover 

pedidos de revogação em vez de apresentar Resposta à Acusação no 

prazo legal, dando causa, assim, à demora no andamento do processo. 

Intimem-se, pois, as defesas para apresentarem resposta à acusação, 

devendo ambos os advogados do réu ALOISIO serem intimados e, desde 

já, advertidos que, caso persista a inércia, serão adotadas medidas 

administrativas e multa, em razão do abandono da causa. Às 

providências.Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho
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 Cod. Proc.: 502745 Nr: 41760-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL 

LUNARDELI MACIEL, MARCOS VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:

 Vistos etc.1.RelatórioTrata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério 

Público em face dos acusados VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, 

GABRIEL LUNARDELI MACIEL e MARCOS VINICIUS DA SILVA, 

denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2°, 

incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.A defesa do 

acusado VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, postulou pela revogação 

da prisão preventiva, sustentando, em suma, que não estão presentes os 

requisitos para manutenção da prisão cautelar, que o réu possui 

ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa e é tecnicamente 

primário (fls. 123/124).Instado a se manifestar, o Ministério Público 

manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação (fls. 

127/128).2.DecisãoAs razões expostas no pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA não elidem os 

motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Na hipótese em 

apreço, a defesa argumentou que a liberdade é um direito do réu e que, 

por se tratar de pessoa, em suas palavras, íntegra, honesta, de bons 

antecedentes, possui profissão definitiva (sic), a manutenção da custódia 

é ilegal. Sem razão a douta defesa. Os fundamentos da prisão persistem e 

a gravidade do delito, aliado à pena in abstrato e aos fortes indícios de 

autoria e materialidade, bem sustentam o decreto segregatório. Tanto é 

assim que a defesa não apontou qualquer fato novo, mas tão-somente 

expôs fundamentos jurídicos diversos daqueles utilizados para a 

decretação da prisão.Assim, pelas razões já expostas nos autos na 

decisão que decretou a prisão do réu, presentes os requisitos 

autorizadores da segregação cautelar, para garantir a ordem pública 

frontalmente abalada pela periculosidade do acusado, evidenciada pelo 

modus operandi, o pedido da defesa não merece acolhimento.Frente ao 

exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido 

demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de revogação 

formulado pela defesa do acusado VITOR HUGO SANDRO DE 

OLIVEIRA.Apresentadas as Respostas à Acusação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502745 Nr: 41760-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL 

LUNARDELI MACIEL, MARCOS VINICIUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:

 AUTOS Nº 41760-24.2017.811.0042 (CÓDIGO 508745)

Vistos etc.

Em consonância com o parecer ministerial de fl. 121, restitua-se o veículo 

VW Gol, placa JYJ 2487, ao requerente Ronaldo da Silva.

 Intime-se para que o requerente comparece neste Juízo a fim de retirar o 

bem, advertindo-o de que este deverá apresentar o documento de 

propriedade do automóvel, no ato da retirada.

 No mais, aguarde-se a conclusão das citações e apresentação de 

defesa.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 482543 Nr: 22303-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES RODRIGUES, HEVERSON 

JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA, JHEFERSON APARECIDO DO NASCIMENTO 

SANTANA, MELQUISEDEC CARDOSO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5482-A, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

waldemar rodrigues dos santos neto - OAB:5370

 Intimo o advogado Dr. Antonio Carlos Bonaccordi Junior constituído pelo 

acusado Heverson Julio Andrade, para no prazo legal, dizer se tem algo a 

requerer na fase o art. 402 do CPP. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se, abrindo-se vistas primeiramente a Acusação para alegações 

finais, em seguida, às partes, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 508026 Nr: 837-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER SEBASTIÃO DE LIMA QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B

 Intimo o Avogado do recorrido, DR. Aneirton Parreira Silva OAB/MT 

3.577-B , para arrazoar, em dois dias (CPP, art. 588), o RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público Estadual em face da 

decisão de fls. 129/130.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 54770 Nr: 5664-64.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO, KLEBER 

FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RICARDO BENEDITO - 

OAB:11890, NILSON ALEXANDRE GOMES - OAB:15649/MS

 Vistos etc,...

Defiro e homologo o aproveitamento das provas já produzidas manifestada 

pelo representante do Ministério Público e pelo patrono do acusado Kleber 

Fabiano da Silva, às fls. 627-v° e 640, para que surtam os efeitos legais.

Expeça-se carta precatória à comarca de Dourados-MS, com a finalidade 

de interroga-lo, em data a ser designada por aquele juízo.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de agosto de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 340610 Nr: 306-06.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENON DA SILVA COSTA, REGERIO 

GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 INTIMAR O DR JOEL FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6833 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 05 DE MARÇO DE 2018 ÀS 14:30 
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HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510335 Nr: 3056-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lemuel Bergsten Batista - 

OAB:71833/PR

 Vistos.

Designo o dia 18/05/2018, às 15h20min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 326283 Nr: 5977-44.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PEREIRA, ISABEL DELFINA DA 

CRUZ, RUTH CRISTINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR (...) RUTH CRISTINA DA CRUZ, brasileira, solteira, 

manicure, natural de Cuiabá/MT, nascida em 28/04/1990, filha de Isabel 

Delfina da Cruz, residente na Rua Nova Olimpia, nº 711, Bairro Santa 

Isabel, nesta capital, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06 

(...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RUTH 

CRISTINA DA CRUZ, brasileira, solteira, manicure, natural de Cuiabá/MT, 

nascida em 28/04/1990, filha de Isabel Delfina da Cruz, residente na Rua 

Nova Olimpia, nº 711, Bairro Santa Isabel, nesta capital, no patamar de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) 

dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Estabeleço o regime ABERTO (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 494617 Nr: 33890-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória expedida com fim de inquirir uma testemunha.

Ainda, em análise aos autos, verifico que antes de alterar as 

competências das varas criminais desta comarca, a presente deprecada 

tinha sido distribuída para o r. juízo da 14ª Vara Criminal. Porém, com a 

alteração, referido juízo declinou sua competência, tanto que é por este 

motivo que a mesma foi redistribuída para este juízo.

 E mais, o fez antes da data que estava aprazado o ato deprecado.

Assim, como o mesmo não foi realizado, designo novamente o ato para o 

dia 02/03/2018, às 17:00 horas.

Procedam-se as devidas comunicações. Requisite-se. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 502259 Nr: 41263-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, MARIA IVA 

MEDEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDOMIRO A. PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331

 Vistos etc.

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/03/2018 às 

16:30 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado 

constituído dos denunciados, sendo este, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado LUIZ neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 140949 Nr: 8214-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Intimação para defesa apresentar alegações finais no prazo de 

05(cinco)dias.

Anne Karoline de Almeida Carvalho

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 474494 Nr: 14386-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE SOUZA LIMA PULCHEIRO, LIVIA 

DE SOUZA LIMA PULCHERIO MONTEIRO, SANDRA DE SOUZA LIMA 

PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Geórgia Oliveira Santos - 

OAB:19286-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para __________/ 

__________/ __________ às __________: __________ HS.INTIMEM-SE 

pessoalmente as partes.INTIMEM-SE a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.INTIMEM-SE as testemunhas.Ciência 

ao Ministério Público (CPP, artigo 45).Cumpra-se com urgência. Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335084 Nr: 15967-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036

 S E N T E N Ç A

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra ANTONIO DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, qualif. nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo, o acusado 

aceitou o benefício, mediante as condições fixadas no termo de fls. 62/64.

Ouvido, o representante do Ministério Público manifestou-se pela 

declaração da extinção da punibilidade do beneficiado (fls. 102).

É a breve síntese.

 Fundamento e decido.

2. Fundamentação.

Examinando os autos, verifica-se que as condições estabelecidas foram 

cumpridas. O controle de comparecimento encartado demonstra que o 

acusado deu início ao comparecimento mensal no mês de novembro de 

2014 que, regularmente, se estendeu até o mês de novembro de 2016, 

atingindo, assim, o lapso temporal de 02 (dois) anos.

No tocante à prestação pecuniária, tal condição também foi satisfeita, bem 

como não se teve a informação de o acusado ter sido processado por 

outro delito.

Outrossim, sabe-se que expirado o prazo do sursi processual sem que 

tenha havido revogação, considera-se extinta a punibilidade (artigo 89, §5° 

da Lei 9.099/95).

3. Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em relação ao delito tipificado no 

art. 306 da Lei n. 9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.

Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 27 de janeiro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 335084 Nr: 15967-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036

 Intimação da defesa para manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 360514 Nr: 23294-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO DE ARAÚJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ INÁCIO FILHO - 

OAB:11645/MT

 Intimação da defesa para manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 387306 Nr: 1342-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINAEL DA LUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10744/MT

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 473743 Nr: 13644-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEJANE ALVES MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, NEYMAR AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878 OAB/MT

 Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

pelo Ministério Público contra o(s) acusado(s) acima nominado(s), eis que 

preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e inocorrentes as hipóteses 

do art. 395 do mesmo Códex.Nos termos do art. 396 do CPP, cite(m)

-se/intime(m)-se o(s) acusado(s), por mandado, para a apresentação de 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(rem) defensor, fica desde 

já nomeado o Defensor Público oficiante nesta Comarca para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.Aportando a resposta 

inicial e havendo alegação de alguma das situações previstas no art. 397, 

incisos I a IV, do CPP, abra-se vista dos autos ao Ministério Público pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.Sem prejuízo do cumprimento das determinações 

contidas nos §§ anteriores, DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para 07/03/2018 às 17:30 HS.Depreque-se a oitiva das 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta comarca, fixando 

o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da missiva.Certifique-se o 

que constar no distribuidor local e requisite-se folha de antecedentes junto 

ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, Instituto Nacional 

de Identificação e Distribuidor da Comarca de residência do(s) 

acusado(s).Requisite-se a apresentação do(s) acusado(s) preso(s) (CPP, 

art. 399, § 1º).Intime(m)-se o(s) ofendido(s) da data da audiência de 

instrução (CPP, art. 201, § 2º).Havendo fiança, proceda-se a sua 

vinculação ao processo.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 CERTIFICO que a presente tem como FINALIDADE: A INTIMAÇÃO do 

advogado, Dr. JOÃO DE SOUZA ALMEIDA, OAB nº 14.289, defensor do 

réu, GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, sobre as Cartas Precatórias a 

serem expedidas aos Juízos das Comarcas de Tangará da Serra/MT e 

Colniza/MT, para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público bem como, para, no prazo legal, querendo, apresentar quesitos 

visando instruir as aludidas deprecatas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 511747 Nr: 4389-89.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, MAURINEIDE 

DANTAS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

 DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

POSTERGO a análise da liminar para após a apresentação de contestação 

pelo Estado.

No que tange ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, 

em seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação.

 No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa.

 Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício 

Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC.

 Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 

335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 

344 do referido Codex.

 Apresentada a contestação, imediatamente conclusos para análise da 

liminar.

Intimem-se.

Às providências.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 148935 Nr: 16342-65.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: intimar a parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s), quanto à designação de Audiência de inquirição de 

testemunha(s) referente(s) à Carta Precatória de fls. 351, para o dia 

11/04/2018, às 13:45 horas, a ser realizada no prédio do Fórum da 

Comarca de Cláudia-MT, conforme o Ofício nº 241/2018, expedido pela 

Vara Única da referida comarca, acostado às fls. 354 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 511789 Nr: 4421-94.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SANTANA MURTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.No que tange ao procedimento, o Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES 

informando que estão sendo tomadas todas as providências para 

implantação de plataformas de conciliação/mediação, porém, neste 

momento não é possível atender ao disposto no NCPC. Assim, por ora, 

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

Codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito 

do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157730 Nr: 5091-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CORDEIRO ROSA, RODRIGO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, MAYCON VERONEZI DA SILVA, GEYSON KATSJIRO 

YAMASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 VISTOS ETC. Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia 

contra os policiais militares ISAÍAS CORDEIRO ROSA, pela prática do crime 

previsto no artigo 242, caput, do CPM, RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

atribuindo-lhe a conduta descrita nos artigos 209, caput e 312, caput, na 

forma do artigo 79, todos do CPM, e MAYCON VERONEZI DA SILVA e 

GEYSON KATSJIRO YAMASSAKI, imputando a ambos o delito tipificado no 

artigo 209, caput, do CPM. (...) É o relatório. DECIDO. (...) Destarte, 

conclui-se que não há elementos suficientemente aptos para ensejar um 

decreto condenatório em desfavor do acusado, impondo-se, portanto, a 

absolvição do réu em relação ao crime que lhe foi imputado (art. 242, 

caput, do CPM), nos moldes do artigo 439, alínea a e e, do Código de 

Processo Penal Militar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

denúncia e ABSOLVO o réu ISAÍAS CORDEIRO ROSA da imputação do 

crime tipificado no art. 242, caput, do Código Penal Militar, o que faço com 

base no artigo 439, alínea e do Código de Processo Penal Militar. P. R.I. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157730 Nr: 5091-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CORDEIRO ROSA, RODRIGO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, MAYCON VERONEZI DA SILVA, GEYSON KATSJIRO 

YAMASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o julgamento foi cindido, tendo sido proferida sentença 

pelo Juízo Singular em relação ao réu Isaías Cordeiro Rosa (art. 242, 

caput, do CPM), DESIGNO o dia 21.03.2018, às 16h para sessão de 

julgamento do réu Rodrigo Ribeiro de Oliveira no que concerne ao delito 

tipificado no art. 312, caput, do CPM.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 474427 Nr: 14324-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU, DRª. JANIA 
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MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS, OAB-MT 22458/O, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO 

RÉU. DECISÃO: "determino a citação do acusado para, querendo, 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do 

art. 406 do Código de Processo Penal. Advirta-se ao denunciado de que, 

em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 

intimações, quando necessário (art. 406, §3°, CPP). O Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ0, indagando aos acusados se pretendem 

constituir advogado ou desejam que lhes sejam nomeado defensor público 

ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverão mencionar 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado. Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 408 do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 558-29.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6.692/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB-MT 6692, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE AS 

RAZÕES DO RECURSO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 331551 Nr: 11980-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, AROLDO 

APARECIDO BARBOSA GONÇALVES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU JEFFERSON, DR. JOÃO AFONSO 

DA COSTA RIBEIRO - OAB-MT 1417, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, APRESENTE AS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS, EM FORMA 

DE MEMORIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 506973 Nr: 45939-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDHEPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/MT

 "....Assim, pelos elementos supracitados entendo que os argumentos 

utilizados no pedido de revogação não são aptos a caracterizar alteração 

nos motivos que levaram à sua segregação a fim de ensejar na sua 

liberdade.Assim, pelos motivos acima já expostos e considerando ainda 

que não há fatos relevantes que sobressaiam ao periculum libertatis 

evidenciado nestes autos, INDEFIRO o pedido de revogação constante às 

fls. 53/60 e MANTENHO a segregação do indiciado. Proceda-se o 

apensamento destes autos ao Inquérito Policial n° 211/2017DHPP 

CUIABÁ/MT. Intime-se o subscritor da petição de fls. 53/60 para que junte 

a procuração no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 

16 de fevereiro de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329544 Nr: 9705-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, 

LEANDRO ZUQUETI, EMERSON LOPES DE CARVALHO, JULIO CESAR DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT., RICARDO SILVA MONTEIRO - OAB:3301-MT

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifico que conforme exposto pela Sra Gestora 

Judiciária na certidão de fl. 282, a audiência anteriormente designada para 

o dia 29.09.2017 não se realizou em razão do conflito da pauta de 

audiência do Juiz de Direito, em coloboração, Wladys Roberto Freire do 

Amaral, sendos os autos impulsados às partes para manifestarem quanto 

as testemunhas faltantes.

 No entanto, verifico que foi apenas exaurado a ciência, sem manifestação 

acerca dos faltantes.

Diante disso, dê-se nova vista às partes para manifestação.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 505119 Nr: 44128-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON BRUNO FERREIRA MILANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT

 Vistos etc;

Diante do teor da certidão acostada aos autos pela Sra Gestora Judiciária 

à fl. 26,designo o dia 20 de março de 2018, às 15h30min para cumprimento 

do deprecado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 501006 Nr: 40023-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU JOSE PALAVRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJAIR VAMERLATTI - OAB:PR 

- 14.928

 Vistos etc;

Diante do teor da certidão acostada aos autos pela Sra Gestora Judiciária 

à fl. 26,designo o dia 20 de março de 2018, às 15h00min para cumprimento 

do deprecado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 
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intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 478903 Nr: 18735-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LEOMAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL COSTA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 "... INDEFIRO o pedido da defesa elaborado em sede recursal (fl. 312), 

MANTENHO a prisão preventiva de MAXWELL COSTA MOURA, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.Reexaminando a sentença recorrida (fls. 

300/304, frente e verso), por força do disposto no artigo 589 do Código de 

Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do julgado, 

porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, inegável que 

foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem como 

externados os motivos do convencimento do julgador quanto às teses 

apresentadas, notadamente as referentes à materialidade do fato e aos 

indícios de autoria do recorrente, além da suposta legítima defesa. Assim, 

em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO INALTERADA a 

decisão de pronúncia, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela 

expostos, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, observadas as 

formalidades legais e com as homenagens deste juízo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 558-29.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6.692/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB-MT 6692, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE AS 

RAZÕES DO RECURSO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 463877 Nr: 3749-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYR WESLEY DE CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356, DR. ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - 

OAB/MT 4.356 - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para intimar o advogado Dr. ADJALMA BOMDESPACHO 

DE OLIVEIRA, OAB/MT 4356, acerca do laudo pericial n.º 

1.1.02.2017.109245-01, juntado a fls. 184/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 99648 Nr: 5318-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WELLINGTON SILVA - 

OAB/MT 5.354 - OAB:, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

02/04 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS, já 

devidamente qualificado nos autos, como incursos nas condutas delitivas 

previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código 

Penal, em relação à vítima Kleiton Santana Rodes, a fim de que ele seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação; Outrossim, atento ao disposto no 

§ 3º do sobredito artigo 413, não vejo necessidade de decretação da 

prisão do pronunciado, devido ao longo tempo passado e à ausência de 

motivos concretos que indiquem a necessidade de encarceramento 

cautelar.Façam-se as intimações necessárias, observando-se as 

formalidades legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados 

dos objetos eventualmente apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente 

do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá, MT, 16 de novembro de 2017.Flávio Miraglia FernandesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 95203 Nr: 1591-44.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE OLIVEIRA PIRES, ELIANI ALVES 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. SERGIO BATISTELLA - 

OAB/MT 9.155 - OAB:, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida, aquela que juiz togado 

algum teria condições de julgar procedente, condenando o réu, desde que 

respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e 

garantias fundamentais.” (grifei).Embora não ignore que o juízo sumariante 

se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, 

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de 

indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que 

os elementos de prova colacionados ao feito não permitem tal 

conclusão.Assim, entendo que não há nos autos elementos aptos a 

corroborar a autoria delitiva apontada pela acusação, não sendo 

suficientes para tal desiderato os elementos de informação produzidos 

exclusivamente no inquérito policial, inclusive porque a principal 

testemunha, a própria filha da ré, se retratou nesta sede, afirmando com 

veemência que os acusados não foram os autores do delito.Ante o 

exposto, em face da ausência de provas hábeis a demonstrar a autoria 

delitiva, julgo inadmissível a imputação contida na denúncia para 

IMPRONUNCIAR os denunciados Rogério de Oliveira Pires e Eliani Alves 

Sampaio, já qualificados nos autos, o que faço com fulcro no art. 414 do 

Código de Processo Penal.Intimem-se as partes.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2017.Flávio 

Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 136195 Nr: 8384-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES, 

JHON ELSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RENATO FERREIRA 

COUTINHO - OAB/MT 16.360 - OAB:, JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, DR. RENATO FERREIRA COUTINHO 

- OAB/MT 16.360, PARA QUE TOME CONHECIMENTO DE QUE SEU 

CLIENTE, O RÉU JHON, INFORMOU A ESTE JUÍZO SUA HIPOSSUFICIÊNCIA 

E SOLICITOU ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, ASSIM O 

REFERIDO ADVOGADO DEVE MANIFESTAR-SE SE VAI RENUNCIAR OU 

NÃO AOS PODERES OUTORGADOS PELO REFERIDO RÉU.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484002 Nr: 23756-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJG, AMNDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDER MARÇAL NUNES DE 

JESUS, Cpf: 05749858162, Rg: 2648489-7, Filiação: Benedita Devina 

Nunes de Jesus e Reinaldo Marçal de Jesus, data de nascimento: 

11/01/1999, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 06/04/17, por volta da 02h, ALEXSANDER 

MARÇAL NUNES DE JESUS, foi até a residencia da vitima e agrediu 

fisicamente Nivaldo Paulo de Souza até desmaiá-lo e deixaram 

desacordado, em seguida, atearam fogo em seu corpo, bem como na 

residência da vitima, causando-lhe a morte por carbonização e asfixia, 

conforme descrito no Laudo Pericial acostado às fls. 92/107. Em fface do 

exposto, o Miisterio Públco denuncia ALEXSANDER MARÇAL NUNES DE 

JESUS, COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, i, iii, C/C ART. 29 DO cp, 

REQUERENDO SEJA ELE CITADO E PROCESSADO NA FORMA DA LEI, 

OUVINDO TESTENUNHA ARROLADA, prosseguindo-se aé o final do 

julgamento.

Despacho: Vistos, Acolho a cota ministerial de fl. 285.Proceda-se a 

citação por edital do denunciado Alexander Marçal Nunes de Jesus nos 

termos do Código de Processo Penal. Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018

Sheyla Manganaro de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447813 Nr: 24772-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OFSVIANNA DE OLIVEIRA, RULIAN 

TORRES, NILTON DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:, SEBASTIANA MEGISES DA S. M. CAMPOS - OAB:, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc. Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 252, verifico 

que por equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil 

(sábado). Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a 

audiência de fl. 238, para o dia 18/04/2018, às 14:40 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data e observando os termos do r. 

despacho de fl. 202, para regular cumprimento.

Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 466477 Nr: 6300-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CORREA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Vistos, etc. Em observância ao conteúdo da certidão de fl. 106, verifico 

que por equívoco houve agendamento da audiência para um dia não útil 

(sábado). Assim, com escusas as partes e advogado, REDESIGNO a 

audiência de fl. 95, para o dia 18/04/2018, às 15:10 horas.

Para tanto, recolham-se os mandados expedidos e expeçam-se novos 

com antecedência, assim como, comuniquem-se as autoridades policiais já 

requisitadas, informando a nova data. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 448286 Nr: 25262-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Vistos, etc. Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido 

formulado pela defesa do acusado RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA 

(fls. 203/208), onde busca justificar sua mudança de endereço para a 

cidade de Porto Velho/RO, mesmo posterior ao indeferimento pela r. 

decisão de fls. 181/184, requerendo, outrossim, que seja expedida carta 

precatória àquela comarca para seu interrogatório[...]. Diante disso, 

INDEFIRO o requerimento de fl. 203/208 e DETERMINO que seja o réu 

intimado, na pessoa de seus advogados, para comparecer à audiência de 

instrução designada para ocorrer neste juízo no dia 22.02.2018, às 15:15 

horas, sob pena de ser decretada a prisão preventiva, em face do 

descumprimento das medidas cautelares fixadas no HC nº 129065/2016. 

No mais, aguarde-se a realização do ato instrutório. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 464461 Nr: 4370-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALTE GOMES BARBOSA, EMERSON 

SILVA GOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Intimação à advogada da ré RONIVALTE GOMES BARBOSA da decisão 

de fls. 224: "[...] Com relação ao acusado RONIVALTE GOMES BARBOSA, 

intime-se a causídica constituída à fl. 221 para, no prazo legal, ofertar as 

razões de apelação em favor do mesmo, conforme o termo de fl. 211.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/O, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Intimação ao advogado Lucas Arrais Correa da decisão de fls. 61: "[...] No 

que concerne ao requerimento de fl. 48, indefiro-o em razão de sequer ter 

sido protocolizada defesa preliminar em favor dos réus.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 506144 Nr: 45130-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEHAN RICHARD ANDRADE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALOMÃO ABE - 

OAB:18930/MS

 Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara 

Especializada, em razão da redefinição da competência promovida pela 

Resolução N. 11/2017/TP. Desse modo e visando adequar o feito à pauta 

desde magistrado, REDESIGNO o ato deprecado para o dia 07/03/2018, às 

16:15 horas. Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com 

antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 

da CNGC Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 360682 Nr: 23473-52.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 316, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 448286 Nr: 25262-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 INDEFIRO o requerimento de fl. 203/208 e DETERMINO que seja o réu 

intimado, na pessoa de seus advogados, para comparecer à audiência de 

instrução designada para ocorrer neste juízo no dia 22.02.2018, às 15:15 

horas, sob pena de ser decretada a prisão preventiva, em face do 

descumprimento das medidas cautelares fixadas no HC nº 

129065/2016.No mais, aguarde-se a realização do ato instrutório.Intime-se 

e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 460677 Nr: 491-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, 

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES, HELBER PATRICIO 

MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos, etc.

A presente ação penal apesar de concluso apto para prolação de 

sentença, é certo que posterior aos memoriais finais das partes foi juntado 

o CD contendo o resultado da perícia realizada nos aparelhos celulares 

apreendidos.

Em vista disso e visando evitar qualquer alegação de nulidade, 

CONVERTO o julgamento em diligência e oportunizo as partes a ter acesso 

ao conteúdo do CD encartado às fls. 362/363, manifestando o que 

entender de direito, isso no prazo de 05 (cinco) dias.

Posterior a isso, retorne-me o feito conclusos para sentença.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, por se tratar de processo 

que envolve réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495197 Nr: 34441-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINY DA SILVA PAES, LEIERSON 

DA LUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor das certidões de fls. 58 e 65, dê-se vista dos autos 

ao d. Defensor Público, a fim de que seja apresentada a defesa preliminar 

em favor dos acusados Leierson e Rejane, no prazo legal.

Com a defesa nos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495197 Nr: 34441-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINY DA SILVA PAES, LEIERSON 

DA LUZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais a derem 

analisadas, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos 

denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei n. 11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o 

princípio do “in dubio pro societate”.Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os 

denunciados LEIERSON DA LUZ ALMEIDA e REJANE CRISTINY DA SILVA 

PAES como incursos no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.Para tanto, intimem-se os acusados; as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público. Por todas as razões acima 

e em consonância com o parecer Ministerial de fls. 88/90, INDEFIRO o 

pedido aforado em favor de LEIERSON DA LUZ ALMEIDA.Intime-se e 
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cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 465888 Nr: 5736-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA COSTA SOUZA, HEMERSON 

GONÇALVES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MM. Juiz. Tendo em vista que 

o acusado não foi trazido pelos servidores penitenciários em razão da 

denominada “operação legalidade’’, o que a rigor caracteriza a conhecida 

“operação tartaruga’’ ou “greve de zelo”, consistente no exercício de suas 

funções seguindo critérios operacionais ditado pela própria categoria, com 

a austeridade excessiva e em prejuízo das atividades rotineira impostas 

pela administração, descumprindo flagrantemente a decisão liminar 

exarada nos autos de processo judicial eletrônico nº 

1011418-42.2017.8.11.0000, a qual determinou multa diária de 50 mil reais 

na hipótese de descumprimento dessa decisão. Assim Requeiro que seja 

oficiado ao desembargador relator do processo mencionando acima, 

informando acerca do descumprimento dessa decisão nos presentes 

autos, bem como seja oficiado à secretaria de justiça para que proceda a 

instauração de PAD e desfavor dos servidores responsáveis pelo 

recambiamento dos custodiados nesta data. [...]. Por outro lado, visando o 

regular encerramento da instrução, DESIGNO para interrogatório do réu 

HEMERSON o dia 27/02/2018, às 14:40 horas. Para tanto, DETERMINO que 

se intime o réu, com antecedência e os requisite junto ao presídio, saindo 

os presentes intimados. Com relação à manifestação do Ministério Público 

acima DETERMINO que se oficie conforme requerido, tendo em vista ter 

causado grande constrangimento para as parte do processo a 

denominada “operação legalidade”. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________Marcio Santos Aguiar 

Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 156901 Nr: 4249-36.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AGENIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12918/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MIGUEL 

ADILSON DE ARRUDA OAB/MT 12.749 e NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO 

OAB/AC 3.979, para que apresente as alegações finais, no prazo de 

cinco dias, sua inércia irá configurar o abandono injustificado do 

processo, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP e 

comunicação à OAB/MT, por configurar falta administrativa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 342332 Nr: 2225-30.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, LINE DE 

MORAES BORGES OAB/MT 12430, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330003 Nr: 10172-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMS, CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - 

OAB:16020, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado assistente de 

acusação, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES OAB/MT 12.035, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as alegações finais, 

considerando que sua omissão poderá configurar o abandono injustificado 

do processo, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

CPP e comunicação à OAB/MT, por configurar falta administrativa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 402297 Nr: 6601-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, ARIANA SILVA PINHEIRO - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, ARIANA 

SILVA PINHEIRO OAB/MT 17573, WALDIR CALDAS RODRIGUES OAB/MT 

6.591 e GIVANILDO GOMES OAB/MT 12.635, para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 318640 Nr: 18159-96.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Helio Simar Picanco Batista, Rg: 13244841 SSP MT 

Filiação: Ines Maria Picanco Batista e Jose Pedro de Oliveira, data de 

nascimento: 30/05/1976, brasileiro(a), , Endereço: Rua 03 , Nº 136, Quadra 

15, Conjunto Cidadão 10 (Ou X) - Manaus-am, Cidade: Manaus-AM

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP. O 

oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições 

financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo 

que será assistido pela Defensoria Pública.

Resumo da inicial:Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual 

denunciar Helio Silmar Picanto Batista como incurso no artigo 217-A c/c 71 

ambos do Código Pelanl, requerendo que seja recebida a presente e 

procedida à citação do denunciado para oferta de defesa por escrito e 

acompanhamento da ação pnela até final julgamento, ouvindo-se as 

testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394 e ss., do CPP.

Decisão/Despacho:CITAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado para que 

no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito e por meio de advogado, 

a acusação feita pelo Ministério Público, conforme denúncia de fls.05/06 

dos autos, cuja cópia segue anexa, oportunidade em que, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
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necessário (art. 396-A, CPP).

Artigo 396-A do CPP – Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Nome do Servidor (digitador):Danielle

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 404888 Nr: 9407-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 VISTOS ETC.

 Compulsando os autos, verifico que o acusado ANDRÉ LUIZ PRIETO, por 

duas vezes foi intimado para apresentar alegações finais, porém não o 

fez, pelo contrário, está a todo o momento tentando procrastinar o feito 

com petições meramente protelatórias.

 Ressalta-se que o acusado é advogado experiente e tem conhecimento 

de que como único réu processado neste feito poderia ter retirado os 

autos em carga sem precisar peticionar.

 Assim, considerando que o réu já foi intimado duas vezes para 

apresentar os memoriais finais e não o fez, e, ainda, que declarou 

expressamente que pretende contar com o Dr. Huendel Rolim Wender para 

patrocinar sua defesa (fls. 3448), intime-se o douto causídico para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem conclusos para prolatação de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 416427 Nr: 21575-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIZON ROQUE DA SILVA, ADALTO SALES 

DE MATOS, SADY DA SILVA ANDRADE, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, MARIO BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES 

SILVA, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Lopes Sandin - 

OAB:4.428, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, DAVID WISNEY 

BEZERRA GUEDES - OAB/MT 11448 - OAB:11448, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JORGE 

AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, Mario 

Aparecido Leite C Prates - OAB:4.652, Paulo Cesar Zamar Taques - 

OAB:4.659, Russivelt Paes da Cunha - OAB:4.503, SUSAN SCHMIDT 

BARROS - OAB/MT 11.727 - OAB:OAB/MT 11.727, Ulysses Ribeiro - 

OAB:5464

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade dos acusados ARIZON ROQUE 

DA SILVA, ADALTO SALES DE MATOS, SADDY DA SILVA ANDRADE, 

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO e CARLOS MARINO SOARES SILVA, relativamente ao crime 

tipificado no Art. 1º, inciso II, c/c os Arts. 11 e 12, II, todos da Lei 8.137/90, 

descrito no evento 1 da denúncia. Feitas as anotações e comunicações, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, 

estará registrada. Intime-se. Conforme preceitua a CGNC/MT, capítulo 07, 

seção 07, item 09: "na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 320069 Nr: 19822-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados Dr. 

Almar Busnello, OAB/MT nº 12213; Dr.ª Jackeline Moreira Martins Pacheco, 

OAB/MT nº 10402; Dr. Antônio Luiz de Deus Junior, OAB/MT nº 7167; Dr. 

Alexandre Ivan Houklef, OAB/MT nº 6703, bem com a Defensoria Pública 

Estadual, os quais patrocinam, respectivamente, as defesas dos 

acusados: Bruno Jardel Santana; Márcio da Silva Luz; Eduardo Ortt 

Barbosa; Sidney da Silva Monteiro; Juliano Rodrigo dos Santos; Jodevan 

Santos Assunção; Fabiano Machado Rodrigues e Luiz Fernando da Silva 

Campos para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre o auto de 

avaliação de fls. 249/268, conforme determinado às fls. 270.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 435590 Nr: 11822-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CEZAR ROBERTO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Considerando as justificativas formuladas pelo Ministério Público e 

verificando que o aditamento do Acordo de Colaboração Premiada (fls. 

63/65) não traz prejuízos à instrução processual, HOMOLOGO-O.

Uma vez que o aditamento do acordo de colaboração premiada prevê a 

retirada do monitoramento eletrônico, determino que assim se proceda, 

devendo o réu CÉSAR ROBERTO ZÍLIO comparecer à Central de 

Monitoramento neste Fórum para as providências necessárias e posterior 

comunicação a este Juízo.

 Ficam mantidas as demais cautelares impostas, quais sejam:

a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as 

atividades;

b) não se ausentar da Comarca por mais de 03 (três) dias sem 

autorização do Juízo;

c) não se comunicar com outros réus ou testemunhas do processo, 

exceto as que ele mesmo arrolou;

d) não frequentar órgãos públicos estaduais em Mato Grosso, sem 

autorização do Juízo, exceto o GAECO, o Ministério Público e o fórum da 

Capital;

e) recolher-se diariamente, entre as 20:00 horas e as 06:00 horas, à sua 

residência

Aguarde-se o pagamento das parcelas restantes cuja comprovação fica a 

cargo do colaborador.

 A Secretaria deverá certificar mensalmente a respeito nestes autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 502458 Nr: 41492-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIA PEIXOTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, COMPROVAR a origem lícita do dinheiro objeto 

da presente restituição, bem como juntar aos autos cópia do Termo de 

Apreensão dos valores, conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 

25/26 e deferido às fls. 27.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502458 Nr: 41492-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIA PEIXOTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o Parecer Ministerial de fls. 25/26, conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 162604 Nr: 9933-39.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO DE SOUZA FARIA, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273/MT, Kátia Maria Souza Cardoso - OAB:OAB/MS 3805

 "VISTOS ETC. No caso, FAUSTO DE SOUZA FARIA possui mais de 70 

(setenta) anos de idade, conforme documento acostado aos autos, o qual 

comprova que o acusado nasceu no dia 19/12/1945. Logo, o prazo 

prescricional para o caso deve corresponder a 04 (quatro) anos. Por 

efeito, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 

15/07/2014, porquanto a denúncia foi recebida em 15/07/2010, de forma 

que decorreu prazo superior aos seis anos previstos no artigo 109, IV, c/c 

artigo 115 do CP. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva na modalidade abstrata, operada entre o recebimento da denúncia 

e a prolação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade do réu. (...) 

Com essas considerações, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de FAUSTO 

DE SOUZA FARIA referente ao delito tipificado no art. 90 da Lei nº 

8.666/1993, fazendo-o com fulcro no artigo 109, IV, c/c artigo 115 do CP. 

Promovam-se as anotações de estilo. Outrossim, no que tange ao 

acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA inobstante os esforços elucidativos 

sobre a dinâmica dos fatos perpetrados pela acusação, as provas 

amealhadas nos autos não permitem um decreto condenatório. Vejamos: 

(...) Tem-se, assim, que as provas amealhadas sob o crivo do 

contraditório são frágeis, não autorizando, por isso, a condenação do 

acusado. Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do 

Estado em relação ao réu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, já qualificado nos 

autos, ABSOLVENDO-O do crime tipificado no artigo 90 da Lei nº 

8.666/1993 c/c artigos 61, II, e 29 do Código Penal. Sem custas. 

Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará registrada. 

Intimem-se. Observe, a Secretaria, o que determina o Art. 1387 da 

CNGC/MT: “Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos procedendo-se às anotações, 

comunicações e baixas necessárias."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 443186 Nr: 19923-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAES DOS SANTOS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/MT, SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados de 

defesa para apresentarem alegações finais, na forma de memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 74263 Nr: 7920-43.2005.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Autos nº 7920-43.2005.811.0042

 ID: 74263

VISTOS ETC.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo de Execução 

Penal competente, observando a modificação da pena e regime na decisão 

de fls. 2245/2251.

 Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2017.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 19410-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES BOSS MATTOZO, RUY MARINHO DE 

SÁ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077, Danilo Galadinovic Alvim - OAB:14371, DARGILAN BORGES 

CINTRA - OAB:9150, HÉLIO MACHADO DA COSTA JÚNIOR - OAB:5682, 

MARCUS FERNANDO F. VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, THIARA 

BORGES CINTRA - OAB:12194/0-MT

 Autos nº 19410-23.2009.811.0042

 ID: 151823

VISTOS ETC.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo de 

Execução Penal competente.

 Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 15 de fevereiro de 2018.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 357976 Nr: 20158-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES AMADO, MONICA 

CARDOSO GALVÃO, THAYLLA CRISTYNE LIMA REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Considerando o teor da certidão de fls. 334, redesigno ato previamente 
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agendado nestes autos, para o dia 24 de abril de 2018, às 14:00 horas.

Intime-se ou requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, acusados, Defesa e Ministério Público.

Às providências, expedindo-se imediatamente o necessário, inclusive, 

eventualmente, cartas precatórias com prazo de 15 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 425308 Nr: 430-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBERTE ALVES RABELO, GABRIEL GOMES 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Autos nº 430-81.2016.811.0042

 ID: 425308

 VISTOS ETC.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo de 

Execução Penal competente, observando-se as modificações constantes 

no acórdão de fls. 249/261 .

 Após, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 06 de fevereiro de 2018.

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

JUÍZA DE DIREITO

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 407848 Nr: 12484-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCRDC, RLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:13802

 VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos na qual o executado trouxe aos autos 

inúmeros comprovantes de pagamento demonstrando a quitação da dívida 

executada e intimada para se manifestar sobre os mesmos a exequente 

alegou “que tais depósitos deveriam ser desconsiderados pois foram 

efetuados por meio de envelopes vazios”, comprometendo-se a trazer aos 

autos extratos de sua conta corrente a fim de comprovar tal alegação, o 

que não ocorreu até a presente data, apesar da exequente já ter sido 

intimada para comparecer na Defensoria munida dos referidos extratos 

sob pena de extinção da execução (fls. 91 e 94).

Diante da desídia da exequente, mais prestações se venceram e 

novamente o executado veio aos autos informar o pagamento da pensão 

alimentícia, sendo novamente determinada a intimação da exequente para 

comparecer à Defensoria Pública para se manifestar (decisão de fls. 104), 

não havendo notícias nos autos de sua intimação.

Assim e visando evitar a eternização da presente execução, determino 

que se proceda a juntada nos autos do mandado da derradeira intimação 

da exequente (determinada às fls. 104), ressaltando que, caso não tenha 

sido expedido o competente mandado de intimação deve o Sr. Gestor 

apresentar justificativa dos motivos da falta.

Juntado o mandado, dê-se vista a Defensoria Pública para, no prazo de 10 

(dez) dias se manifestar requerendo o que entender de direito e 

comprovando a existência da dívida executada, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 924, II, do CPC.

 Findo prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão.

 Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 407849 Nr: 12485-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCRDC, RLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:13802

 VISTOS.

Certifique-se o Sr. Gestor se houve ou não resposta do Ofício n.º 

1468/2017, expedido à Junta Comercial de Mato Grosso. Não havendo 

resposta, reitere-se o ofício, requisitando informações sobre a existência 

de empresas em nome do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que a ausência de resposta gerará responsabilização pelo 

descumprimento.

 Efetue a cobrança do mandado de intimação de fls. 84.

 Juntado aos autos a resposta da JUCEMAT e o mandado de intimação da 

exequente, dê-se vistas à Defensoria Pública para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

Ressalto desde já que, restada positiva a intimação da exequente, deve 

ela trazer aos autos, comprovante do não recebimento dos valores cujo 

depósito restou demonstrado às fls. 54/57, sob pena deles serem 

considerados como pagos, caso em que deve ser apresentada planilha 

atualizada do débito excluindo os mesmos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420505 Nr: 25935-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Código 420505.

Vistos.

Considerando o acúmulo de serviços, bem como o conflito de pautas, 

DECLARO PREJUDICADA a audiência de Instrução e Julgamento 

designada no presente feito e REDESIGNO o ato para o dia 26/02/2018 às 

15h00min.

INTIME-SE o acusado.

INTIME-SE a testemunha Edvaldo da Silva.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2017.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420505 Nr: 25935-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Vistos.

Considerando o Ofício nº 008/2018 da Promotora de Justiça que atua 

perante esta Vara Especializada solicitando a redesignação das 

audiências do dia 26/02/2018 em virtude de que estará participando das 

audiências de custódia no fórum da Capital, bem como sua substituta legal 

também não poderá comparecer em razão de encontra-se gozando férias, 

DECLARO PREJUDICADA a presente audiência de Instrução designada 

nestes autos e REDESIGNO o ato para o dia 28/05/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE o acusado e a testemunha arrolada.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420221 Nr: 25638-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Ação Penal n.25638-04.2015.811.0042 (Cód.420221)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que apesar de devidamente intimada (fl. 

103), a Defesa não apresentou memoriais finais, conforme decisão de fl. 

102.

Desta forma, INTIME-SE a Defesa via DJE, para que apresente memoriais 

finais ou para que, em sendo o caso apresente o termo de renúncia.

Outrossim, INTIME-SE o acusado pessoalmente, para que informe se 

deseja a nomeação da Defensoria Pública Criminal para patrocinar a sua 

defesa nestes autos.

Com o cumprimento, conclusos.

Ciência ao Ministério Púbico e a Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 25648-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Vistos.

Considerando o Ofício nº 008/2018 da Promotora de Justiça que atua 

perante esta Vara Especializada solicitando a redesignação das 

audiências do dia 26/02/2018 em virtude de que estará participando das 

audiências de custódia no fórum da Capital, bem como sua substituta legal 

também não poderá comparecer em razão de encontra-se gozando férias, 

DECLARO PREJUDICADA a presente audiência de Instrução designada 

nestes autos e REDESIGNO o ato para o dia 28/05/2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE a vítima e a testemunha arrolada.

REQUISITEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE a defesa, inclusive para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias se ainda patrocina o acusado ou para apresentar termo de renúncia.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 437961 Nr: 14366-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE SOUZA GOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT

 Vistos.

Considerando o Ofício nº 008/2018 da Promotora de Justiça que atua 

perante esta Vara Especializada solicitando a redesignação das 

audiências do dia 26/02/2018 em virtude de que estará participando das 

audiências de custódia no fórum da Capital, bem como sua substituta legal 

também não poderá comparecer em razão de encontra-se gozando férias, 

DECLARO PREJUDICADA a presente audiência de Instrução designada 

nestes autos e REDESIGNO o ato para o dia 30/05/2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE o acusado e a vítima

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 452826 Nr: 29978-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 Impulsiono o feito a fim de intimar o partono do acusado para que se 

manifeste se insite na oitiva da vítima.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358130 Nr: 20357-38.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERBSON LOPES LAMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA CAMPOS DE PAULA, Filiação: 

Albertina Campos de Paula e Jose Gripino de Paula, data de nascimento: 

01/04/1983, brasileiro(a), natural de Jaru-RO, convivente, do lar, Telefone 

9917 5750. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: XIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Jerbson Lopes Lamarca, brasileiro, convivente, carpinteiro, portador do 

RG n. 25682420-5 SSP/SP, natural de Terra Boa/PR, nascido em 

19/09/1965, filho de Domingos Seraphim Lopes Lamarca e Maria 

Aparecida Siqueira Lamarca, residente na Avenida C, Quadra 32, Casa 

13, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital, como incurso nas sanções 

do artigo 129, § 9º, do CP, nos termos disposto no art. 386, V, do 

CPP.XIV.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVII.Isento de custas.XVIII.P. R. I. .C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378484 Nr: 20051-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULLY STEFANY DO CARMO ROCHA, 

Cpf: 00433972122, Rg: 1308657-0, Filiação: Benedita Maria do Carmo 

Rocha, data de nascimento: 12/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), domestica, Telefone 9927-3791. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: XIV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Ricardo Ferreira da Silva Almeida, vulgo “indinho”, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, portador do RG n. 01004107/SSP, natural de Cuiabá/MT, nascido 

aos 17/01/1990, filho de Wanderlei Almeida da Silva e Giovanete Ferreira 

da Silva, residente na Rua 08, “Kitnet do Baixinho”, em frente ao orfanato e 

próximo a rua da feira, Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, nos termos 

disposto no art. 386, V, do CPP.XV.Intime-se a vítima, conforme determina 

o artigo 21 da lei 11.340/2006.XVI.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XVII.Transitado em julgado, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XVIII.Isento de custas.XIX.P. R. I. .C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431850 Nr: 7688-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORNELIS DA SILVA COSTA, Cpf: 

00528720171, Rg: 15720098, Filiação: Vera Nilze da Silva Costa e Junior 

Martins Costa, data de nascimento: 31/07/1984, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, separado(a) judicialmente, pedreiro, Telefone 65 8471-0404. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a 

partir da intimação da vítima desta sentença, salvo se a vítima, ora autora, 

antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade 

das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste 

no expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo, após o prazo de seis meses de sua intimação, 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis.?Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça eletrônica, 

ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.?Intimem-se 

as partes acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.?

Sendo negativa a intimação da vítima da presente sentença por ter 

mudado de endereço, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a 

certidão, presume-se válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC.XVII.Decorrido o prazo de seis meses sem manifestação da 

vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas; 

havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e 

não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de partilha de 

bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório competente 

informando sobre a revogação da medida.XVIII.Decorrido o prazo de seis 

meses sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva.XIX.Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos 

próprios.XX.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo 

de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado.XXI.A 

exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3ºdo art. 

98 do CPC.XXII.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito 

principal eventualmente em trâmite.XXIII.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489363 Nr: 28843-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO BARROSO DOS SANTOS, Cpf: 

65609069220, Rg: 312459, Filiação: Francisco Barroso dos Santos, data 

de nascimento: 09/10/1979, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, 

convivente, técnico de refrigeração, Telefone 65-999299615 e atualmente 

em local incerto e não sabido AMANDA RODRIGUES BARBOSA, Filiação: 

Francisca das Chagas Rodrigues do Nascimento e Aulino Ribeiro Barbosa, 

data de nascimento: 11/02/1999, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, 

solteiro(a), dona de casa, Telefone 99281-7407. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DA VÍTIMA, DA 

DECISÃO ABAIXO, bem como para comparecerem no SETOR DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, estabelecido neste Fórum da Capital, 

para retirar a tornozeleira eletrônica e devolver o " botão do pânico".

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Considerando a certidão de fl. 54, 

determino a intimação das partes por edital com prazo de 20 dias.II.Após, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o presente 

feito.I.Intimem-se.II.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 499715 Nr: 38815-64.2017.811.0042
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, impugnar a contestação de fls. 61/72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311863 Nr: 10433-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVPDCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antnio Marcos Garcia França 

- OAB:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do réu para comparecer em 

cartório, no prazo legal, e retirar o formal de partilha. Com o decurso do 

prazo os autos estará retornando ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 402990 Nr: 7298-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE SOUZA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Ação Penal n. 298-12.2015.811.0042 (Cód. 402990)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o nobre advogado Dr. Anderson 

Ramos dos Santos, foi nomeado somente para o ato, qual seja: audiência 

de instrução e julgamento às fls. 99/99v.

Sem maiores delongas, REVOGO a decisão de fls. 111.

Verifico ainda que o advogado Dr. Hernan Escudero Gutierrez, foi 

devidamente intimado via DJE, contudo quedou-se inerte (fls.109).

Diante do exposto, DESTITUO o patrono do acusado, Dr. Hernan Escudero 

Gutierrez – OAB/MT 4344-A, bem como NOMEIO o Unijuris da UNIC 

Pantanal para promover a defesa do acusado, devendo informar se insiste 

a oitiva das testemunhas policiais militares Luiz Benedito e Carlos Eduardo 

da Costa Silva (fls.99).

INTIME-SE o Unijuris da UNIC Pantanal na pessoa de seu representante

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463671 Nr: 3542-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONE DONIZETE DE APARECIDO, Cpf: 

05878566109, Rg: 26875993, Filiação: Joana Maria de Lima e Wanderlei 

Francisco de Aparecido, data de nascimento: 13/04/1996, brasileiro(a), 

natural de Castanheira-MT, solteiro(a), acougueiro, Telefone 

65-99307-3693. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra DIONE DONIZETE DE APARECIDO, 

pelo fato a seguir exposto. No dia 29/11/2016, nesta Capital, o denunciado 

ameaçou e agrediu violentamente com diversos murros no rosto a vítima 

JAQUELINE PROCÓPIO e de tudo mais que constam nos autos, 

encontra-se o denunciado incurso no ART. 129 §9º, C/C ART. 146, C/C 

ART. 61 INCISO I ALINEA "f", C/C ART. 69 AMBOS DO CP.

Despacho: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o acusado, 

via edital, nos termos do art. 361, do CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464631 Nr: 4520-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES ALEXANDRE MIDON 

DE MELO - OAB:15111

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELANNE NOVAES DE SOUZA, Cpf: 

05190981703, Rg: 3261957, Filiação: Maria Alice Novaes e Joao Lopes de 

Souza, data de nascimento: 20/06/1976, brasileiro(a), natural de Rio de 

Janeiro-RG, divorciado(a), servidor publico federal, Telefone 65 

3623-0343. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida (fls. 24/25), mantendo, destarte, as 

medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da decisão que deferiu a presente medida, salvo se a 

vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não 

mais necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no mandado de intimação da sentença advertência de que, 

caso a vítima não compareça em juízo, após o prazo de seis meses de 

sua intimação, para pleitear a continuidade das medidas protetivas e 

comprovar a necessidade da continuação das mesmas, ficam, 

automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC.?Expeça-se mandado de intimação para as partes com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.?Sendo negativa a intimação da vítima 

da presente sentença por ter mudado de endereço, certifique-se nos 

autos se houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de 

endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos 

termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XIX.Decorrido o prazo de 

doze meses sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida.XX.Decorrido o prazo de doze meses sem manifestação da vítima 

quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo 

medida protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se 

nos autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando 

sobre a revogação da medida protetiva.XXI.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 
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honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXII.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXIII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIV.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468565 Nr: 8490-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO MATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS APARECIDO MATES, Rg: 

49688199, Filiação: Maria Lucia de Souza Mates e João Arcanjo Mates, 

data de nascimento: 15/01/1969, brasileiro(a), natural de Japura-PR, 

convivente, encanador, Telefone 44 9 9901-5049. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, oferece a denúncia contra CARLOS APARECIDO MATES, pelo 

fato a seguir exposto. No dia 03/03/2017, Nesta capital, o denunciado 

praticou vias de fatos, violando sua integridade corporal sem, contudo, 

deixar vestígios aparente, bem como por meio de palavras ameaçou de 

causar mal injusto e grave a vítima SANDRA FIGUEIREDO MISCHEK e de 

tudo mais que constam nos autos, encontra-se o denunciado incurso no 

ART. 21 DO DECRETO LEI Nº. 3688/41. C/C ART. 147 CAPUT, C/C ART. 61 

INCISO II ALINEA "f", C/C ART. 69 TODOS DO CP. C/C LEI 11340/06.

Despacho: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Cite-se o acusado, 

via edital, nos termos do art. 361, do CPP.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 499508 Nr: 38589-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 Ação Penal n. 38589-59.2017.811.0042 (Cód. 499508)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o acusado já apresentou resposta à 

acusação às fls. 63/68, bem como já foi marcada audiência de instrução e 

julgamento às fls. 73/74.

Desta forma, cumpra-se integramente a decisão de fls. 73/74.

Ciência ao Ministério Púbico e a Defesa.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de fevereiro 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451168 Nr: 28266-29.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4026

 Vistos etc.

 I. Certifique-se se houve cumprimento da missiva expedida à fl. 70.

II. Em caso negativo, designo o dia 04/04/2018 às 13h20min para 

realização de audiência de conciliação/mediação, devendo a requerida ser 

devidamente intimada no endereço descrito em certidão de fl. 24, a saber: 

RUA 15, QUADRA 79, CASA 46, BAIRRO PEDRA NOVENTA, haja vista 

que neste endereço houve a citação válida da requerida.

III. Indefiro o pedido de arquivamento do feito, formulado pela advogada da 

requerida à fl. 81 e verso, haja vista que a requerente não estava 

presente no ato da audiência e o requerido justificou seu atraso, conforme 

se verifica da certidão retro.

 IV. Após, aguarde-se a realização da citada audiência.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 355833 Nr: 17679-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR COELHO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ATAIDE PIRES - 

OAB:18285

 “VISTOS. Diante da ausência dos nobres Advogados Dr. Leandro Ataide 

Pires OAB/MT 18285 e Dr. Honório Gonçalves dos Anjos Neto OAB/MT 

18310, sobretudo em razão dos mesmos não terem sido devidamente 

intimados via DJE, considera-se a presente audiência prejudicada. 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 01/08/2018 às 15:30 horas. 

INTIMEM-SE os patronos do denunciado via DJE. Saem os presentes 

intimados. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 333240 Nr: 13798-02.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA ROJAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS FRANTZ, 

MARLON BUSSE FRANTZ, DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA 

SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida da Silva 

Cruz - OAB:19.066, ALEANDRA F. DE SOUZA - OAB:6.249, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MARIA RITA S. 

CARVALHO - OAB:12.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Del Isola Ramos 

Frantz - OAB:10625, RAPHAEL FERNANDES FABRINI (UNIJURIS) - 

OAB:6.667/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono da requerida Dirce Pereira 

para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 443198 Nr: 19935-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.941

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerido, através de seu advogado - 

via DJE, com a finalidade contida no termo de audiência de fl. 97, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 469771 Nr: 9683-59.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Certifico que compulsando os autos, as partes não informaram quais são 

os Cartórios que estão registrados os imóveis para fins de encaminhar o 

formal de partilha para averbação.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 9994 Nr: 3352-28.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico A M. Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelício B. de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE PROMOVENTE SOBRE A RESPOSTA DO 

OFICIO ENCAMINHADO AO DETRAN-MT, PARA MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 37949 Nr: 6835-61.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO PRAXEDES, ROSANA DE ARRUDA 

PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Meyer da Fonseca 

- OAB:7057, Antonio Edison Pinto de Figueiredo - OAB:639, 

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:9531, Fernando Augusto 

Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Wagner Nicacio de 

Oliveira - OAB:8540, Flávio José Ferreira - OAB:3.574, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO JR. - OAB:8578

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE PROMOVENTE, JOSE AUGUSTO 

PRAXEDES, PARA OPORTUNIZAR VISTA DOS AUTOS PELO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 3391-54.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidinei Soares Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaira Ferreira Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Lopes - 

OAB:22275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 25147 Nr: 1360-61.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtecides Pereira Camposs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Claudecir Lamana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAUJO - OAB:, Juliana Chistyan Gomide - OAB:7416, 

MARAIZA DA SILVA PAIXÃO - OAB:11501, Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:3365-A

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 108415 Nr: 1998-09.2015.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandra Biserra de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno França Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.154, Mario Olimpio Medeiros Neto - OAB:OAB/MT 

12.073

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DRA. MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB/MT 13.870 (ADV. DA VÍTIMA - JENIFER ALMEIDA 

RESENDE), BEM COMO O DR. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB/MT 

12.073 E DR. BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB/MT 19.154 (ADV. DA 

AUTORA DO FATO - ALEXSANDRA BIZERRA DE SOUZA), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 

20/03/2018 ÀS 15:00 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO (1º ANDAR - GABINETE 

FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124169 Nr: 5150-94.2017.811.0062

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que enviei para publicação via DJE, com a finalidade de intimar 

a Advogada do QUERELANTE, Dra. MARIA HELENA SILVA ROSA OAB/MT 

22.168, para manifestar acerca do retorno negativo do AR.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501850-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501833-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503371-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505178-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503974-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILZE LEMES DA SILVA OAB - MT19563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504089-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA HELENA BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente, 

para manifestar sobre as petições de ID´S 11650032 e 11650059, no 

prazo legal. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly 

Junior

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500877-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502915-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501000-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CIRILO DE ASSIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504863-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500771-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento 

de sentença na qual depois da atualização perfaz o valor de R$ 

34.923,90. Após, a parte exequente, por meio de seu advogado, 

apresentou renúncia ao valor excedente ao teto para pagamento via 

Requisição de Pequeno Valor – RPV. Não consta comprovação de 

expedição do requisitório. Foi apresentada declaração de renúncia 

assinada pela própria parte autora (ID 10682962). Ante o exposto, 

homologa-se a renúncia para adequar o crédito principal ao limite 

correspondente a 256 UPF´s, de modo a permitir o processamento por 

meio de RPV. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504933-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIBALDI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento 

de sentença na qual foi homologado crédito principal na importância de R$ 

34.548,43. Após, a expedição do oficio requisitório, na petição de ID 

10381920 a parte exequente, por meio de seu advogado, apresentou 

renuncia ao valor excedente ao teto para pagamento via Requisição de 

Pequeno Valor – RPV. Não consta comprovação de quitação do 

requisitório expedido. Certifique o Senhor Gestor acerca da quitação, caso 

não haja. Na procuração conferida ao causídico constam poderes para 

renunciar (ID 171552). Ante o exposto, homologa-se a renúncia para 

adequar o crédito principal ao limite correspondente a 256 UPF´s, de modo 

a permitir o processamento do crédito principal por meio de RPV. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500622-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDA JOSEFINA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500929-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O executado reclama da inadequação do cálculo 

alusivo aos descontos. Encaminhe-se ao Departamento Auxiliar da 

Presidência para oportunizar a manifestação do técnico contábil acerca do 

alegado pelo Estado de Mato Grosso. Caso seja verificada eventual 

irregularidade, proceda-se novo cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500477-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 
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22/08/2017. Intime-se.”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500853-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O executado reclama da inadequação do cálculo 

alusivo aos descontos. Encaminhe-se ao Departamento Auxiliar da 

Presidência para para oportunizar a manifestação do técnico contábil 

acerca do alegado pelo Estado de Mato Grosso. Caso seja verificada 

eventual irregularidade, proceda-se novo cálculo, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500793-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O executado reclama da inadequação do cálculo 

alusivo aos descontos. Encaminhe-se ao Departamento Auxiliar da 

Presidência para para oportunizar a manifestação do técnico contábil 

acerca do alegado pelo Estado de Mato Grosso. Caso seja verificada 

eventual irregularidade, proceda-se novo cálculo, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505204-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MACIEL BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE, de ofício, e 

DECLARA-SE a incompetência deste juízo para julgar os pedidos em que 

envolvem o reclamado/comprador Sr. MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, e 

REJEITAM-SE as demais preliminares invocadas, e por fim JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na peça inicial, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 24 

de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza 

de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503270-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502231-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECINA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503909-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503915-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI EGGERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502035-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CACULINA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505191-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT0017573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

GIVANILDO GOMES à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se o requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO RIBEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-se, com as 

baixas necessárias. Cuiabá, 26 de novembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034846-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034846-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JAIRO NOGUEIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Jairo Nogueira de Andrade ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá, na qual pretende obter liminar para a realização de cirurgia de 

reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo dos meniscos medial 

e lateral, uma vez que está com quadro de lesão no joelho direito (ruptura 

crônica transfixante do ligamento cruzado anterior e ruptura de todos os 

segmentos do menisco medial e lateral). O parecer técnico emitido pelo 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “O procedimento solicitado é 

de cunho eletivo, porém quanto maior a demora em se providenciar o 

procedimento cirúrgico, maiores são as chances de sequela e perda 

funcional do membro. Podemos afirmar que a espera pelo tratamento 

adequado já supera o mínimo razoável esperado para tais casos;” (ID 

11782215). Em consulta realizada no Sistema Sisreg III, verificou-se que a 

cirurgia esta pendente desde o dia 03.02.2016 às 10:38:55 (documento em 

anexo). É o breve relato. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil 

preceitua que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. A relevância do fundamento da 

demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se 

consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para o acesso à saúde, notadamente quando há mora na 

prestação da obrigação de fazer. Da mesma forma, verifica-se o receio de 

ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de agravamento 

do quadro clínico da parte autora. Nota-se que a parte autora comprovou a 

doença alegada, conforme se extrai do relatório médico subscrito por 

especialista, corroborado pelo parecer técnico emitido pelo NAT. Diante do 

exposto e preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE a ordem liminar e 

determina-se ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, submetam a parte autora JAIRO 

NOGUEIRA DE ANDRADE, C.N.S. nº 705.0046.9922.7851 e C.P.F. nº 

804.715.281-53, ao procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento 

cruzado anterior e reparo dos meniscos medial e lateral, conforme 

prescrição medica, sob pena de responderem por multa diária. Intime-se o 

servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual 

de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal 

para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer. 

Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se os Requeridos para que tragam aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Comarca de Rondonópolis
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Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001616-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerido(a) para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração de ID 

11484151.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001146-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO ZAHER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO OAB - MT0002356A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar a publicação do Edital de Citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006770-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA CAICARA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - 006.023.901-84 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11836198.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811564 Nr: 18375-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - 

OAB:13889/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 45.458, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte interessada para requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias em razão do fim do prazo de suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433327 Nr: 1992-58.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Impulsiono os autos a fim de Intimar a Procuradora do Exequente para 

manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade de fls. 189/208 e verso, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 35363 Nr: 10163-29.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS APARECIDO QUIROGA RODRIGUES, 

AGROPECUARIA MATRINCHAM LTDA, ORIDIO QUIROGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestação quanto ao petitório da de fls. 292/296, bem como requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735138 Nr: 14801-75.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA, JOANA 

CAETANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA CAETANO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO ARLINDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 Do advogado da parte autora, para no prazo de (15) quinze dias, 

contrarrazoar o recurso adevido de fls. 164/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750003 Nr: 7768-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ZAID ARBID, MARTAU S/A 

INDUSTRIA E COMERCIO, ROSA HAIDAR ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada, Dra. Fabiula Andrade 

Ciarini Viott, para que proceda com as devidas diligências para renuncia 

de mandato, conforme preceitua o Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825263 Nr: 4711-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE 

AGROPECUARIA, BOA ESPERANÇA AGROPECUARIA LTDA, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA., 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAES VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestação quanto ao petitório da Administradora de fls. 325/335.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001146-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO ZAHER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO OAB - MT0002356A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1001146-77.2017.8.11.0003 - Processo Judicial Eletrônico 

CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) REQUERENTE(S): 

EXEQUENTE: MOTO ZAHER LTDA - ME REQUERIDO(A,S): EXECUTADO: 

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME CITANDO(A,S): Nome: JANMARCUS 

PINHEIRO SCHRAMME Endereço: RUA TERLITA GARCIA, 1630, VILA 

MANOEL TAVEIRA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79115-500 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/02/2017 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 

332.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte(s) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, integrar a relação processual. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação Civil Ex Delicto proposta pela Moto Zaher Ltda em face 

de Janmarcus Pinheiro Schrame, na qual pleiteia a reparação de danos 

materiais, cujo valor estimado é de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois 

mil reais), e moral decorrentes do crime de apropriação indébita, com 

condenação transitada em julgada em 10 de maio de 2016. 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc... Considerando os termos do petitório 

de (id.11451163), hei por bem em o pedido e, via deferir de consequência, 

determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II 

eartigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". Rondonópolis, 20 de 

fevereiro de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR Autorizado(a) pela 

Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado Eletronicamente)

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1001148-47.2017.8.11.0003 - PJE CLASSE: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) REQUERENTE(S): AUTOR: ELIANE CLAUDIA BRAGA 

REQUERIDO(A,S): RÉU: OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS CITANDO(A,S): 

Nome: OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS Endereço: Avenida Mato Grosso, 

380, Araés, CUIABÁ - MT - CEP:78005-615 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 03/04/2017 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 1.830.547,97 FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte(s) acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, integrar a 

relação processual. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Ação de 

Cobrança cumulada com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e 

Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada proposta 

Eliana Cláudia Braga em face de Ocimar Carneiro de Campos, na qual 

afirma que, em agosto de 2008, contratou os serviços de advocacia do 

requerido para representá-la judicialmente em face do Estado de Mato 

Grosso. No contrato de prestação de serviços advocatícios ficou 

estabelecido que o requerido receberia 20% (vinte por cento) sobre o 

proveito econômico da causa, mas, após a emissão de carta de crédito 

pelo Estado, a requerente relata que o requerido apropriou-se das cartas 

de créditos de ns. 10.1.099.001-0, no valor de R$ 814.227,42 (oitocentos 

e quatorze mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), 

e 10.2.099.015-2, no valor de R$ 291.918,20 (duzentos e noventa e um 

mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos). DESPACHO/DECISÃO: 

"Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.10866245), hei por 

bem em o pedido e, via deferir de consequência, cancelo a audiência de 

conciliação redesignada para o dia 14 de dezembro de 2017 às 15h25min 

e determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no artigo 256, 

inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é 

de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se 

vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias. Por fim, 

certifique-se o desate do Conflito de Competência nº 

1004802-51.2017.8.11.0000. Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de 

dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível". 

Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR 

Autorizado(a) pela Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado 

Eletronicamente)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003479-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO LARA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: PARQUE 

RESIDENCIAL BURITI.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1006360-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA CONSTANTINO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: CENTRO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009364-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 20 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1009364-94.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 4.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Advogado do(a) AUTOR: LUCILENE MARIA 

OLIVEIRA - MT5296/O OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008821-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO RAFAEL AMARAL DE CAMPOS PIRAZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002492-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JUNIOR MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 20 de fevereiro de 2018. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1002492-63.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO RICARDO 

FEITOZA MATOS - MT21913/O, JOSE CARLOS DA SILVA - MT21197/O, 

ALEXANDRE JULIO JUNIOR - MT0010956A OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 20 de fevereiro de 2018. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1005861-65.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 49.216,63 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: DANILO BESSA 

SANTOS - MT0021460A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUAL PLAST COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO TAYAR PAIS OAB - SP194202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001360-05.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 24.504,54; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Parte Autora: AUTOR: DUAL PLAST 

COMERCIO LTDA - ME Parte Ré: RÉU: V F NOBRE & CIA. LTDA - ME 

RONDONÓPOLIS, 20 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Requerente Dual 

Plast Comércio Ltda - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

no prazo de 05 dias se manifestar sobre as correspondências devolvidas 

ID's 318808 e 318809, requerendo o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715479 Nr: 10761-84.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEVES DO 

PATROCÍNIO NUNES - OAB:OAB/SP 249.937, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668/MT, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:12815

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 09 de 

maio de 2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 349945 Nr: 5132-76.2005.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SERGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora a que se manifeste a respeito do petitório de 

fls.460, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Após, conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 269077 Nr: 2573-25.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIRES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos etc.

Considerando a notícia do falecimento do executado consoante 

documentos carreados às fls. 106/108, na forma do art. 313, inciso I c/c 

art. 110, ambos do CPC/15, determino A SUSPENSÃO PROCESSUAL, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, até que sejam indicados os sucessores do 

falecido para prosseguir nesta demanda, sob pena de, em não o fazendo, 

extinguir-se o feito, consoante artigo 485, III, CPC/2015.

Sem prejuízo dessa providência, desde já designo audiência de 

conciliação, a ser presidida por esta magistrada para o dia 06 de junho de 

2018, às 13h30min.

Defiro o pedido do item 5.2 da petição retro a fim de intimar o patrono da 

parte executada para informar acerca do cônjuge supérstite, herdeiros e 

endereços.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 395850 Nr: 9365-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA AVIACAO AGRICOLA LTDA, DOUGLAS 

ANDERSON GARRIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ VERONESE - 

OAB:19611/RS, RAFAEL PAIM DE LARA - OAB:44342, ricardo de 

siqueira martins - OAB:84379 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de fls.184/185, a fim de que se proceda à atualização 

do cálculo do débito objeto da condenação.

Oficie-se urgentemente ao Juízo deprecado solicitando informações sobre 

o cumprimento da missiva expedida ainda no ano de 2016 (fls. 176). 

Diligencie-se via telefone igualmente.

No mais, intime-se o credor a juntar cópia da matrícula atualizada do imóvel 

objeto de constrição, em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 760487 Nr: 13609-73.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁRITAS DIOCESANA DE RONDONÓPOLIS, MANOEL 

MESSIAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:5.957

 No mais, JULGO improcedentes os demais pedidos de indenização por 

danos materiais e o pleito de condenação do réu ao pagamento de danos 

morais.Considerando a sucumbência recíproca in casu, CONDENO tanto a 

parte autora quanto o demandado ora sucumbente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, na proporção de 65% (sessenta e cinco 

por cento) a ser pago pelo requerido e 35% (trinta e cinco por cento) a ser 

pago pela autora, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na 

proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) a ser pago pelo requerido 

ao advogado da autora e 35% (trinta e cinco por cento) a ser pago pela 

autora ao advogado do requerido, vedada a compensação, tudo com 

fundamento no art. 86, caput, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782901 Nr: 7371-04.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - OAB:OAB/MT 15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 25 de abril 

de 2018, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 391929 Nr: 5513-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MUNIZ MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELHA RAINHA INDUSTRIA & COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maisa Ribeiro de Souza 

Lemos - OAB:21037/GO

 Vistos etc.

O pedido de fls. 154/158 já foi analisado às fls. 125/126.

Não fosse isso suficiente, a desconsideração da personalidade jurídica, 

após o advento do CPC/2015, demanda incidente específico.

Assim, intime-se a parte autora a que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (art. 

485, III, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 444129 Nr: 12798-55.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO M F E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora, por meio do petitório de fls.94/95, pugna pela extinção do 

feito em razão do integral cumprimento da obrigação por parte dos 

requeridos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II:

“Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).”

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento das restrições em veículos realizada nos 

autos, às fls. 88.

Eventuais custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445636 Nr: 818-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GIONGO, CAMILA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, LARISSA 

SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 109/115.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 O feito deve ser suspenso pelo período necessário ao cumprimento do 

acordo.

Proceda-se, ainda, à penhora dos bens objeto de garantia do instrumento 

de crédito originário.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Decorrido o prazo necessário ao cumprimento da avença, manifeste-se o 

credor em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 701327 Nr: 9305-36.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BATISTA DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 09 de 

maio de 2018, às 08h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727186 Nr: 8070-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE 

NEUFRIZA TRAJANO DA SILVA, JOZEVAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR ALEXSANDER FRODER, NILVE FRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 09 de 

maio de 2018, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746584 Nr: 5935-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15103 A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT/13.245-A

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15.Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO 

QUE SE TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, QUE DEMANDA 

PRIORIDADE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757245 Nr: 11641-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RIBEIRO GOMES, LUCIANA 

MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu o 

andamento do feito, permanecendo o processo sem manifestação por 

mais de 30 (trinta) dias, é de rigor a extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, da Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), in 

verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a demanda, conforme inteligência do 

art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo demandante. Sem honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas necessárias – inclusive nas 

eventuais restrições havidas no processo, remetendo-se os autos, em 

seguida, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 774415 Nr: 4073-04.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6542-B/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AORIMAR OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:12.928 MS, DOUGLAS MANGINI RUSSO - OAB:269.792 SP

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 09 de 

maio de 2018, às 10h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 355818 Nr: 10804-65.2005.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE 

AUTORA/REQUERIDA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no bairro CENTRO. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 378150 Nr: 6426-32.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 6426-32.2006.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN e AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

PARTE RÉ: MARCUS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES COELHO

EXECUTADO: Marcus Vinicius Campos Rodrigues Coelho, Cpf: 

48283657615 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Nossa Senhora da 

Penha, N° 243, Apto 101, Bairro: Praia de Santa Helena, Cidade: Vitória-ES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/05/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 14.122,84

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima especificada, para no 

PRAZO DE 15 (QUIINZE) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA QUANTIA DE 

R$ 20.508,21 (Vinte mil, quinhentos e oito reais e vinte e um centavos), 

SOB PENA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o débito.

RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Cobrança em que a parte 

autora pleiteia a cobrança da quantia inicial de R$ 9.027,00 (nove mil e 

vinte e sete reais). Na data e 24 de maio de 2010 foi prolatada a sentença 

de procedência, condenando os requeridos ao pagamento do débito. A 

parte autora pleiteou o cumprimento da sentença.”

DESPACHO: Façam-se as anotações devidas, quer na Escrivania, quer na 

Distribuição, uma vez que a partir de agora a ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte vencida para que pague o 

valor devido no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de (10 %) dez 

por cento sobre o débito, nos termos do artigo 475-J, do Código de 

Processo Civil. Não constatado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, acrescida da referida multa, efetuando-se a penhora 

dos bens indicados, ou daqueles que porventura existirem em nome do 

executado, para garantia da execução, devendo nesta hipótese, o Oficial 

de Justiça proceder à avaliação, intimando-o do ato. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Garantido 

o juízo, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, impugnar, observando o disposto no artigo 475-L do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. “

Eu, Angélica Alves de Almeida, digitei.

 Rondonópolis - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 380874 Nr: 9129-33.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:OAB/MT 10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - OAB:20576/O

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordos - ANHAMBI 

ALIMENTOS NORTE e DELLA SUPERMERCADOS às fls.126, e VINÍCIUS 

DALL COMUNE HUNHOFF e DELLA SUPERMERCADOS às fls. 127. Todos 
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pugnam por sua homologação.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação aos 

débitos objeto da ação, não vejo óbice em homologar os acordos 

formulados, como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil).

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO OS ACORDOS FORMULADOS, nos termos do art. 487, III, “b”, 

da Lei 13.105/15.

 No mais, suspendo o feito pelo período necessário aos cumprimentos dos 

acordos.

Eventuais custas finais pelo devedor.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Em seguida ao decurso do prazo para cumprimento dos acordos, 

manifestem-se os credores em 05 (cinco) dias, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 383116 Nr: 11247-79.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB-SP 257.874, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE 

AUTORA/REQUERIDA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, nos bairros VILA GOULART e COLINA VERDE. O 

pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704323 Nr: 12300-22.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641, RENATA GRACIELE MENDONÇA SANCHES FÉLIX - 

OAB:52.838/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 09 de 

maio de 2018, às 15h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710802 Nr: 5788-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA, ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Vistos etc.

DEFIRO a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos a título de honorários de sucumbência, conforme 

dados de fls. 164.

Sem prejuízo dessa providência, determino seja imediatamente intimada a 

devedora a pagar o débito relativo ao reembolso de custas judiciais, 

conforme pedido de fls. 163, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

 Havendo pagamento, desde já autorizo o levantamento, observando-se 

os requisitos legais.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727244 Nr: 8128-66.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MANOEL GARCIA 

FERNANDES - OAB:12855

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 25 de abril 

de 2018, às 15h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752505 Nr: 9039-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFIFE HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA, CLEONICE 

MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 16 de 

maio de 2018, às 10h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 756479 Nr: 11152-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 
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MARDINE SANTANA - OAB:17297/O, PATRICIA MACHADO MARDINE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 17297, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 16 de 

maio de 2018, às 09h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765527 Nr: 83-05.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ALVES VELASCO, ERALDO TEODORO 

VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.412, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 16 de 

maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824594 Nr: 4449-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FONSECA BARBOZA DOS SANTOS, 

EMERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE QUEIROZ PEREIRA SOBRINHO, 

CLELTON DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edital Vito - OAB:19830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 Vistos etc.

Diante da ausência justificada desta magistrada na data para qual foi 

designada audiência nestes autos, REDESIGNO o ato para o dia 16 de 

maio de 2018, às 08h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707864 Nr: 2682-19.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CAVALCANTI GARCIA, HELIO 

CAVALCANTE GARCIA FILHO, EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 468, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescriscional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 820874 Nr: 3221-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

da diligência nos presentes autos. Devendo juntar nos autos comprovante 

do referido depósito, via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e 

orientação da Central de Mandados. Só serão aceitos depósitos bancários 

com apresentação do original. Não sendo aceitos agendamentos de 

depósitos, envelope ou cópia de transferências bancárias. Certifico ainda 

que, o recibo enviado via protocolo PEA 850711, foi feito ao J D C 

Chapada dos Guimarães, motivo pelo faz-se necessário o envio do recibo 

referente aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822507 Nr: 3771-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS BETHANIA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

da diligência no bairro Monte Líbano, nos presentes autos . Devendo juntar 

nos autos comprovante do referido depósito, via original. Conforme item 

3.3.7 da CNGC e orientação da Central de Mandados. Só serão aceitos 

depósitos bancários com apresentação do original. Não sendo aceitos 

agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010072-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1010072-47.2017.8.11.0003 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO RÉU: MARILUCIA SANTIN 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO 

GROSSO em relação à decisão de ID 11325362, sob a alegação de que 

esta restou omissa quanto ao pedido de fixação de taxa de ocupação do 
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imóvel enquanto perdurar a posse injusta pela ré. Dispõe o art. 1022 do 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Volvendo olhos 

ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem ser acolhidos, 

porquanto, de fato, foi deferido o pedido liminar de desocupação do 

imóvel, não tendo sido apreciado o pedido de fixação de taxa de 

ocupação, constante no item 2 de ID 11053153 (Pág. 11) da exordial. 

Prescreve o caput do artigo 37-A da Lei n. 9514/97: “Art. 37-A. O devedor 

fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título 

de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente 

a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo 

único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da 

consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante 

até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse 

do imóvel.” Desse modo, evidenciada a ilegitimidade da posse exercida 

pela ré e presentes os requisitos autorizadores da medida, mostra-se 

cabível a fixação da taxa de ocupação postulada pela parte autora. Nesse 

sentido, colham-se os seguintes julgados: “IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. TAXA DE 

OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. 

ARTIGOS 37-A E 24 INC. VI DA LEI N. 9.514. A taxa de ocupação 

inicialmente foi prevista pelo Decreto-Lei n. 70/1966, que instituiu a cédula 

hipotecária e disciplinou a alienação extrajudicial do imóvel hipotecado. Em 

2001, essa taxa também passou a ser prevista na Lei n. 9.514/1997, que 

instituiu a alienação fiduciária de imóvel. Nos termos do artigo 37-A, da Lei 

n. 9.514/1997, "o fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a 

sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, 

valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI 

do art. 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a 

data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse 

do imóvel". Consoante o referido artigo, a taxa de ocupação é exigível 

desde a data da alienação do imóvel em leilão até a data em que for 

promovida a imissão na posse do imóvel. Dispõe o art. 24: "O contrato que 

serve de título ao negócio fiduciário conterá: VI - a indicação, para efeito 

de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a 

respectiva revisão". A lei, ao dispor expressamente sobre a taxa de 

ocupação, o fez com o objetivo de compensar o novo proprietário do 

imóvel pelo tempo que ficara desprovido da posse do bem que adquirira. 

Evidenciada a ilegitimidade da posse exercida pelos réus, mostram-se 

cabíveis as suas condenações ao pagamento da taxa de ocupação, no 

importe de 1% (um por cento) do valor constante do contrato celebrado 

entre o credor fiduciário e os devedores fiduciantes. Assim, o valor é 

devido no período de 27.11.2015, data da carta de arrematação até o dia 

22.03.2016, data da entrega das chaves em juízo. Apelação do autor 

provida. Apelação dos réus desprovida.” (TJ-DF, ID Processo 

20160110146807 0004817-79.2016.8.07.0001, Orgão Julgador 6ª TURMA 

CÍVEL, Publicação Publicado no DJE : 06/09/2016 . Pág.: 329/352, 

Julgamento 31 de Agosto de 2016, Relator HECTOR VALVERDE). 

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Apelação contra 

sentença que julga procedente o pedido da instituição financeira, uma vez 

que, constituído em mora o devedor fiduciante consolida-se a propriedade 

do imóvel em nome do credor fiduciário. Autor que prova o cumprimento 

dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 tem direito à tutela possessória de 

que trata o art. 30, sendo devida a cobrança da taxa de ocupação do 

imóvel, que na hipótese em apreço, deverá ocorrer desde quando foi 

registrada a consolidação da propriedade em nome do credor, uma vez 

ultrapassado o prazo fixado na liminar para a desocupação voluntária, até 

a data da reintegração da posse. Recurso provido”(TJ-SP, Processo APL 

00395998420108260554 SP 0039599-84.2010.8.26.0554 Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado Publicação 30/07/2015 Julgamento 30 de 

Julho de 2015 Relator Luis Fernando Nishi). Assim, à luz desses 

fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, 

ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão na decisão de ID 11325362, para 

o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que segue: 

“(...) Desse modo, considerando-se a comprovação de que houve a 

consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora, DEFIRO a 

liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, com a entrega das chaves à autora. Fixo a 

título de taxa de ocupação do imóvel, por mês, o valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), correspondente a 1% (um por cento) do valor de 

mercado do imóvel (R$350.000,00 – trezentos e cinquenta mil reais - ID 

11053185), computado e exigível desde a data da consolidação da 

propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que 

este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel, nos 

termos do caput do artigo 37-A da lei n. 9514/97. Havendo notícia do 

descumprimento, autorizo, desde já, a expedição do mandado de imissão 

na posse do imóvel, objeto da lide, a favor da autora. Sem prejuízo dessa 

providência, cite-se a demandada para responder aos termos da inicial, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. (...)” Permanecem inalterados os 

demais termos da decisão embargada. Demais disso, diante do teor da 

certidão negativa de citação da requerida (ID 11454842), bem como do 

petitório formulado pela parte autora no ID 11511843 - Pág. 4, proceda-se 

à nova tentativa de citação pessoal da demandada no endereço do imóvel, 

indicado às fls. retro. Considerando a informação de que o filho da 

demandada ali reside, caso esta ali não esteja, cientifique-o sobre o 

mandado e certifique-se eventual notícia sobre seu retorno. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003898-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLINO SILVEIRA DO CARMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLAR REFRIGERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO GUIMARAES MARRA OAB - MG134292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001735-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (EXECUTADO)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DRUM (EXECUTADO)

LILI VALERIA SCHUMANN - ME (EXECUTADO)

MARIZA CAMARGO DRUM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANI E SOLANI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcina Ferreira dos Santos (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000671-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOURENCO DA SILVA (RÉU)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004571-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAIR DE PAIVA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002551-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005022-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005022-40.2017.8.11.0003 AUTOR: A. DO N. ROSA EIRELI RÉU: 

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

tendo por objeto o contrato de arrendamento mercantil de nº 001360246-0, 

firmado entre as partes. Mencionada ação foi distribuída em data de 

27/07/2017, às 17:44 horas. Ocorre que consta no Sistema PJE a 

existência de uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

(1004937-54.2017) envolvendo as mesmas partes, e tendo por objeto o 

mesmo contrato de arrendamento mercantil de nº 001360246-0, que 

tramita na 3ª Vara Cível desta Comarca e foi distribuída anteriormente 

(26/07/2017 - 09:46h). Desta forma, em obediência às disposições 

contidas no artigo 55 caput e §3º c/c artigo 59 do CPC, determino a 

remessa destes autos à 3ª Vara Cível desta comarca, a fim de reunir-se a 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (1004937-54.2017) que por lá 

tramita. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004944-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA INGRID DE ABREU LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004944-46.2017.8.11.0003. Visto em correição. Intime o 

credor para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004997-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004997-27.2017.8.11.0003. Visto em correição. A 

exequente informa ser do lar e pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas e despesas processuais, 

sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não trouxe qualquer documento 

que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar 

que preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 
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judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última 

declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a credora completar a inicial, nos 

termos do artigo 320, do CPC, instruindo-a com os documentos essenciais, 

no tocante ao extrato bancário do período de maio a julho de 2013, para 

identificar se houve recebimento de eventuais valores pela executada. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004937-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004031-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004031-64.2017.8.11.0003. Visto em correição. I - Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais/taxa judiciária em 27.06.2017. Entretanto, a credora não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime-a para 

trazer o referido comprovante de recolhimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Com a juntada cite os executados para pagamento do débito, no 

prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento 

integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado 

o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 

(três) dias, proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado 

no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 

de junho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005399-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005399-11.2017.8.11.0003. Visto em correição. A 

exequente informa ter a profissão de estudante e pleiteia os benefícios da 

Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, os 

documentos juntados nos autos não comprovam a alegada 

hipossuficiência, vez que na CTPS demonstra que a última baixa ocorreu 

em agosto/2011. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. No mesmo prazo supra, deverá 

a credora emendar o polo passivo da lide, adequando-o aos termos da 

decisão saneadora e da sentença exarada Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, vez que houve a exclusão da Sra. Lyvia 

Mara Campista Wanzeler, daquela lide. Ainda, deverá completar a inicial, 

nos termos do artigo 320, do CPC, instruindo-a com os documentos 

essenciais, no tocante a cópia integral da sentença exequenda, cópia 

legível do boleto e comprovante de pagamento da cota e, o extrato 

bancário do período de junho a julho de 2013, para identificar se houve 

recebimento de eventuais valores pela executada, no mesmo prazo acima 

fixado. Cumpra. Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005441-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005441-94.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 
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boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003145-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVA TAVARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004136-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OVILDO DE OLIVEIRA VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004136-75.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002713-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LIMA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002713-46.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite a 

litisdenunciada MAPFRE SEGUROS (Num. 9692900 - Pág. 22) para 

contestar, querendo, a presente demanda, nos termos dos artigos 125, II e 

128 do CPC. II – Sobre o vídeo apresentado pelo autor no Id. 9928419, 

manifeste a requerida em 05 (cinco) dias. III – Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001313-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Vanderleia Regina Correa de Lima 

(CPF nº 015.862.120-44), com a utilização, apenas, dos Sistemas 

BacenJud e Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Quanto a restrição no veículo, objeto da 

lide, vê-se que já houve a inserção do bloqueio da transferência no Num. 

1546022 - Pág. 1. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005039-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER UESCLEY FERREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005039-76.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente 

informa que ingressou na rede Telexfree por meio de crédito de terceiros 

(Num. 9441446 - Pág. 2). Assim, intime o credor para apontar/qualificar 

quem é o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador e comprovar 

que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

20 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002595-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, ao recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001898-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANDO MARQUES COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001898-83.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Gilvando Marques Coutinho (CPF nº 

706.560.911-18), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis ao 

juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CAETANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002748-40.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Luís Caetano dos Santos (CPF nº 

948.325.791-34), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a 

este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE LIMA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008069-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Samara Rosa Da Silva (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 830504 Nr: 5975-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 No caso em tela, resta evidente a desnecessidade da produção da prova 

pericial, vez que tal diligência se demonstra inútil ao juízo pois trata-se de 

mero cálculo aritmético que poderá ser auferido pela contadoria judicial, se 

for o caso. Além do que, a embargante não declinou qualquer fundamento 

plausível para a realização da pretensa prova, limitando-se no pleito de 

forma genérica, pelo que indefiro o pedido de prova pericial contábil.Defiro 

a produção da prova testemunhal requerida pelo embargado à fls. 

230.Designo audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2018 às 

14h00.Intime o representante legal da embargante, pessoalmente, para 

comparecer ao ato para prestar depoimento pessoal, advertindo-o que o 

não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe será aplicado pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o referido parágrafo 

prevê que o prazo não superior a 15 dias. (...) fica deferido o pedido, 

devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP 

na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo 

que não haverá nova intimação para tal desiderato.Os patronos de ambas 

as partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 
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recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 745725 Nr: 5380-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMARES INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

COSSIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PALMARES INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

LTDA, Inscrição Estadual: 134092756 e atualmente em local incerto e não 

sabido COSSIL LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07594042000147. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código Processo nº 745725Visto em Correição.Recebo a 

denúncia contra as acusadas dando-os como incurso nas sanções nela 

mencionada.Nos termos do artigo 361, do CPP, cite as denunciadas, por 

edital, com as advertências legais, para apresentar resposta a acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Uma vez citada as denunciadas e caso não 

constitua defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, desde 

já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os 

interesses das infratoras (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais, bem como a 

retificação necessária na capa dos autos e nos demais registros.Expeça 

o necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 04 de agosto de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2017

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807059 Nr: 17051-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 807059.

Vistos etc.

Intime o exequente para trazer aos autos as matrículas atualizadas, 

completa e legível dos imóveis penhorados (nº 99.477, 92.450 e 9.029), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 863562 Nr: 4380-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DA SILVA GERMANO, APARECIDO RUIZ, 

ADRIANNA SALES BONFIM GALIMBERTI, BENO HISTER, GLADEMIR 

RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA do inteiro teor da 

decisão de fls. 89, a seguir transcrita:Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, vez que foi concedido no feito principal. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório, que correrá 

por iniciativa e reponsabilidade da parte exequente, que se obriga, caso a 

sentença seja reformada, em reparar os danos que a parte executada 

venha a sofrer, conforme dispõe o artigo 520, I, do CPC. Intime a parte 

executada, na pessoa de seu patrono constituído, para pagamento do 

débito (fls. 81-v/82), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência 

da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I, 520, §2º e 523, §1º, 

do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o pagamento do débito, 

atualize-o com a incidência da multa e dos honorários acima fixados e 

expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos dos artigos 

525 e 520, §1º, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o 

devedor, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o, 

via ARMP. Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885295 Nr: 11946-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, FLAVIANE FILOMENA DA SILVA GONÇALVES - 

OAB:60.579/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 885295.

Vistos etc.

Intime o embargante para emendar e completar a inicial, indicando os fatos 

e fundamentos jurídicos do pedido, declinando qual bem de sua posse ou 

propriedade que sofreu constrição ou ameaça de constrição; o pedido e 

suas especificações; regularizando a representação processual mediante 

a juntada de procuração e substabelecimento, se for o caso, bem como 

instruir a exordial com os documentos que entender pertinentes para o 

deslinde do feito, inclusive com a guia das custas processuais que 

ensejou o recolhimento à fls. 05, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 319, III, IV, 320, 321, parágrafo único e 674, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de fevereiro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835429 Nr: 7232-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 312 de 488



Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LACERDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 7232-18.2016.811.0003, Protocolo 

835429, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334620 Nr: 3926-61.2004.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, YURI ODAIR 

GONÇALVES DA FONSECA, OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, ROSA 

FIGUEIRA COELHO, DEOCLIDES GONCALVES, DEOCLIDES GONCALVES, 

BRUNA RENATA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIA DANIELE BARBOSA - 

OAB:OAB-MG 84.514, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL, para devolução dos autos nº 3926-61.2004.811.0003, 

Protocolo 334620, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822939 Nr: 3948-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VÁLTER JOAQUIM 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 3948-02.2016.811.0003, 

Protocolo 822939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719542 Nr: 585-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 585-12.2013.811.0003, Protocolo 

719542, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791762 Nr: 11000-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD ADMINISTRADORA, ODONTO 

EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA VILLELA 

CICELLI - OAB:OAB/SP 330./992, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA BEATRIZ 

PEREIRA MARCHIORO, para devolução dos autos nº 

11000-83.2015.811.0003, Protocolo 791762, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735480 Nr: 15041-64.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DESIGNAÇÃO DO DIA 06.03.2018 ÀS 

09H00 para realização de perícia grafotécnica, devendo o autor 

comparecer nesta Secretaria, no dia e hora acima mencionados para a 

coleta de assinaturas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000956-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA MAFRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000956-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 313 de 488



processo. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz 

ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com 

a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode 

ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não 

se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer 

processo. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do comando legal que 

regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser 

confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. 

Defiro, no entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005847-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE AUREA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005847-81.2017.8.11.0003. Vistos etc. A exequente 

ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. A 

mencionada sentença declarou a nulidade dos contratos firmados entre 

todos os divulgadores com a empresa ré. A credora, alega ter adquirido 

04 contas da empresa executada, no valor total de R$ 11.685,00 (onze mil, 

seiscentos e oitenta e cinco reais). Entretanto, somente juntou 

comprovantes de aquisição/pagamento de 03 (três) cotas. A sentença da 

Ação Civil Pública nª 0800224-44.2013.8.01.0001, dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Portanto, para que haja o cumprimento da sentença 

acima, faz-se necessário que cada divulgador (parte interessada, no caso 

o exequente), comprove a aquisição dos Kits/contas, bem como se houve 

ou não o recebimento de valores a qualquer título pela empresa requerida. 

Assim, com o fito de se evitar futuras alegações de nulidade processual, 

determino a intimação da exequente para que complete a inicial, nos 

termos do artigo 320, do CPC, instruindo-a com os documentos essenciais, 

no tocante ao comprovante de pagamento para aquisição da 4ª cota, eis 

que somente comprovou o pagamento de três, bem como os extratos 

bancários do período de maio a julho de 2013, para demonstrar se houve 

ou não recebimento de valores pela executada e, ainda a certidão de 

trânsito em julgado da sentença exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá a credora 

comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a 

última declaração de Imposto de Renda, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 05 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005296-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL APARECIDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005296-04.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente pleiteia 

a  l i q u i d a ç ã o  d a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n a  A C P  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001, com base no artigo 524, §3º, do CPC, para 

que a executada apresente os documentos que comprovam a relação 

jurídica entre as partes. Ainda, pleiteia a concessão de tutela de urgência 

para reserva de valores a serem bloqueados na Ação Civil Pública, para 

garantir o recebimento de seu crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não 

se vislumbra a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do 

processo, pois todos os bens em nome dos executados estão bloqueados 

por determinação judicial na Medida Cautelar Inominada nº 

0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo do Acre/AC e, 

somente serão liberados aos divulgadores após o arbitramento da 

existência de crédito nas ações de liquidação, havendo, portanto, nesta 

fase processual a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o 

contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Quanto ao 

procedimento da liquidação, vê-se que sentença exequenda é ilíquida, 

sendo necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a 

cada divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado 

nos termos do artigo 509, II, do CPC. Assim, cite os executados, por 

ARMP, para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 511, do CPC e do Enunciado 85/STJ/CJF. Deixo de 

determinar a exibição de documentos, vez que todos os, porventura, 

existentes em poder da devedora, serão apresentados quando da 

apresentação da defesa. Havendo o decurso do prazo com ou sem 

manifestação, dê-se vista ao credor. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita ante a presença dos requisitos autorizadores para a concessão 

da benesse. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005638-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005638-15.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente pleiteia 

a  l i q u i d a ç ã o  d a  s e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n a  A C P  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001, com base no artigo 524, §3º, do CPC, para 

que a executada apresente os documentos que comprovam a relação 

jurídica entre as partes. Ainda, pleiteia a concessão de tutela de urgência 

para reserva de valores a serem bloqueados na Ação Civil Pública, para 

garantir o recebimento de seu crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não 

se vislumbra a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do 

processo, pois todos os bens em nome dos executados estão bloqueados 

por determinação judicial na Medida Cautelar Inominada nº 

0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo do Acre/AC e, 

somente serão liberados aos divulgadores após o arbitramento da 

existência de crédito nas ações de liquidação, havendo, portanto, nesta 

fase processual a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o 

contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Quanto ao 

procedimento da liquidação, vê-se que sentença exequenda é ilíquida, 

sendo necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a 

cada divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado 

nos termos do artigo 509, II, do CPC. Assim, cite os executados, por 

ARMP, para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 511, do CPC e do Enunciado 85/STJ/CJF. Deixo de 

determinar a exibição de documentos, vez que todos os, porventura, 

existentes em poder da devedora, serão apresentados quando da 

apresentação da defesa. Havendo o decurso do prazo com ou sem 

manifestação, dê-se vista ao credor. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita ante a presença dos requisitos autorizadores para a concessão 

da benesse. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003955-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003955-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida proceda a 

entrega do certificado de conclusão do curso de pós-graduação no curso 

de Engenharia de segurança do trabalho, devidamente registrado. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que o demandante demonstrou 

a mera aparência da probabilidade de seu direito, mediante a juntada da 

declaração de conclusão do curso de especialização. Entretanto, não 

comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do 

processo, vez que o pedido de emissão do diploma junto a requerida, se 

deu em 05.04.2017 e a ação foi distribuída em 22.06.2017, o que não 

evidencia demora para a emissão do documento. Assim, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela 

antecipada, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004291-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO (REQUERENTE)

JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004291-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os demandantes 

pleiteiam a antecipação de tutela para obstar a demandada de efetuar 

qualquer tipo de cobrança, envio de boleto, bem como de efetuar 

quaisquer restrições do nome dos Autores junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos documentos 

carreados nos autos, observa-se que o demandante realmente possuía 

em seu nome contrato com a requerida. Ademais, a tutela pretendida em 

caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação 

probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da 

tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, 

vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte 

autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz ressaltar que a tutela 

antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do 

próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de 
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forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está 

acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo. 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a 

tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. Tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de outubro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003569-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003569-10.2017.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: M R Ferreira 

da Silva Maringolo EIRELI - EPP Vistos etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO 

EIRELI - EPP, também qualificada no processo, objetivando a busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Na sequência, o requerente 

pleiteia (Id. 9291963) pela desistência da ação, com sua consequente 

extinção sem resolução de mérito, bem como, a baixa da restrição junto ao 

Sistema Renajud. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação do 

demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Deixo de determinar o recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, vez que este não chegou a ser expedido. Condeno o 

demandante ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária 

vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de 

determinar, por fim, a baixa junto ao Sistema Renajud, já que não houve tal 

restrição no presente feito. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001595-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001595-35.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Alexandre 

Silva Moreira Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

Alexandre Silva Moreira, também qualificado no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi constituído em mora ao 

deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato firmado entre 

as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. Afirma que os 

devedores deixaram de quitar as parcelas pactuadas, a partir de 

Outubro/2016 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, 

liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 

8102466). Citado, o réu não apresentou contestação (Id. 9772845). O 

autor pugnou pela baixa da restrição existente no veículo (Id. 9335202). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II 

do CPC. Além da revelia do demandado, a prova trazida aos autos é 

suficiente para o desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na 

inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi 

dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, em contrato firmado 

entre as partes (Num. 5519131 - Pág. 1/4). Ressalta-se, também, que o 

devedor é inadimplente e, devidamente citado, não ofereceu defesa. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou 

demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da 

pretensão inicial, por estar amparada em legislação específica – 

Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na 

exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e 

propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, determino a baixa junto ao Sistema 

Renajud (placa - NJM0184). Em seguida, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002595-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1002595-07.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por Dano 

Moral Requerente: Luiz Fernando Silva Andrade Requerida: Serasa 

Experian Visto em correição. LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra SERASA EXPERIAN, também 

qualificada no processo, visando o ressarcimento dos danos descritos na 

inicial. O autor aduz que teve seu nome incluso no banco de dados da ré, 

sem que tenha sido previamente notificada. Alega que o cadastramento 

negativo do seu nome no rol dos maus pagadores é indevido, sendo que a 

inscrição indevida lhe causou abalo no crédito. Pede a procedência da 

pretensão indenizatória. Juntou documentos. A requerida apresentou 

contestação (Id 3681396). No mérito, sustenta não ter praticado nenhum 
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ato abusivo, tampouco deu causa aos alegados danos descritos na inicial. 

Diz ter recebido da instituição Bradescard – Banco IBI S/A Banco Múltiplo, 

pedido de inclusão e foi emitida comunicação prévia ao autor, no endereço 

declinado pela credora. Afirma que não houve a comprovação do alegado 

dano moral, tampouco, a prática de ilícito de sua parte. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id 4170448). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da 

produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Observa-se dos 

autos que o requerente teve seu nome negativado no banco de dados da 

requerida, por débito oriundo da empresa Bradescard – Banco IBI S/A 

Banco Múltiplo. A controvérsia situa-se na suposta violação ao artigo 43, 

parágrafo 2º, da Lei 8.078/90, vez que o demandante não foi comunicado 

acerca da inclusão de seu nome em banco de dados mantido pela 

demandada. Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os órgãos 

mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de 

registro relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de 

comunicá-lo sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de 

impugnação com vistas a evitar as inscrições indevidas. O contato 

repetitivo com ações semelhantes a estas, nas quais se discute o dano 

moral ante a ausência de notificação do devedor, passou a reclamar mais 

reflexão e rigor. Num primeiro momento, o posicionando adotado no 

sentido de que o órgão administrador do cadastro de proteção ao crédito 

tinha o dever de indenizar o devedor, nos casos em que não fazia prova 

efetiva da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Porém, diante da 

verdadeira indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores 

estão se agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se 

pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. A exigência legal da 

notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar 

alegados danos morais que na prática, não existem. A falta de notificação 

prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, 

mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si 

só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo 

menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque não há como 

debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que o 

mantenedor do cadastro não tem nenhuma informação acerca do 

respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da 

existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o 

apontamento for resultado do exercício regular do direito do credor, a 

indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um 

prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações. 

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da 

efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto ao credor, 

único que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. O 

descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no 

máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, 

até que a notificação regular tenha sido cumprida. No caso dos autos, não 

é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a 

mantenedora comprovou que houve a comunicação ao demandante, no 

endereço declinado pela associada Bradescard – Banco IBI S/A Banco 

Múltiplo (Num. 3681499 - Pág. 3-8). Importa destacar que o Código 

Consumerista não exige seja comprovado o recebimento da 

correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, 

independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial do 

consumidor para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA 

DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 

514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – 

MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2º, DO CDC – 

CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO 

FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – 

DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA 

– RECURSO PROVIDO. Havendo nos autos a qualificação das partes, 

mostra-se desnecessária sua repetição na peça recursal. Se a peça 

recursal da recorrente é clara e demonstra nítido interesse na reforma da 

sentença, não há razão para seu não conhecimento. Os órgãos que 

mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação 

de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a 

responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao 

endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação. Precedente 

do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ. Se comprovado que a ré/apelante 

encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de 

apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido 

pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato 

ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 

do STJ. (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

05/08/2015)”. Tal entendimento já se encontra sumulado pelo d. STJ, 

vejamos: “Súmula 404 – É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros.” A ré atua apenas repassando 

informações fornecidas pelos supostos credores, não podendo ela ser 

responsabilizada pela verificação de seu conteúdo. O dever que lhe é 

atribuído é apenas o de envio da notificação ao devedor cujo nome está 

para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os dados fornecidos 

pelos credores, que no presente caso é o mesmo endereço da residência 

do requerente. Assim, restou demonstrado que houve o envio da 

notificação, não havendo que falar em dever de indenizar. Ex Positis, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes 

os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010411-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON VIANA AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007710-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI JUNIOR DOS SANTOS BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007333-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA ZANANDREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007333-04.2017.8.11.0003 AUTOR: IVETE TEREZINHA 

ZANANDREA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado 

do(a) RÉU: LEONARDO SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005619-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005619-09.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

IMPUGNADO: RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e 

examinados. Por ser tempestiva, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO, que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e 

seguintes da Lei no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. 

Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a 

manifestação ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008695-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. H. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. S. D. S. S. E. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. INDEFIRO o pedido retro quanto ao fornecimento de 

medicamento e insumos, tendo em vista que não há nos autos o Termo e 

Condições do contrato entabulado junto a empresa requerida, seguindo, 

assim, o entendimento deste E.G. Tribunal,: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - 

COBERTURA - TERMOS E CONDIÇÕES - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - 

REQUISITOS AUSENTES - PROVA DOCUMENTAL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. - Ausentes a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações, deve ser indeferida a antecipação da 

tutela. - A análise dos termos em que deverá ocorrer a internação 

domiciliar, bem como dos insumos e materiais necessários ao tratamento 

do paciente, dependerá de prova a ser produzida no curso do feito. (AI 

5915/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016) 
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Destaco que esta decisão pode ser revista a qualquer momento, caso 

venha aos autos documentos novos. Intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003696-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO APARECIDO PROENCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12/04/2018 às 

13:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001389-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUCIANO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22/03/2018 às 

14:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/03/2018 às 

14:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM). Proceda-se a 

intimação das partes (via procurador) e seus advogados para que 

compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de que deverão 

comparecer à audiência acompanhados de advogado ou defensor público; 

e que o não comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), 

será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação 

de multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004334-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA KAWANE GUEDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA SANTANA SANTOS OAB - MT17289/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 
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Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08/03/2018 às 

13:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009391-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: LUIS GRISOSTOMO DE CASTRO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 22/03/2018, às 15hrs. A audiência será 

realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008681-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência 

do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010253-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 

09:30hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 
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permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: CESAR RODRIGUES DA CRUZ 

REQUERIDO: ELAINE ALVES DA SILVA DECISÃO Vistos e examinados. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC)razão pela qual a recebo. Não há pedido de tutela 

provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

16/04/2018 às08e30 audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005722-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005722-16.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: BANCO SAFRA S-A 

IMPUGNADO: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, RODOROMA 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. A presente impugnação de crédito 

é intempestiva, conforme certificado nos autos. Porém a doutrina e 

jurisprudência entendem que tal fato não impede a apreciação da 

impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona: 

“Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui 

comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se 

pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso significaria tratar de 

forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na 

relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse 

último, não cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea 

em favor do, primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 

interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do 

princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da 

divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei 

de falências e recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) 

Diante do exposto, recebo a impugnação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da habilitação de crédito 

retardatária. Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a manifestação da 

recuperanda, dê-se do feito ao Administrador Judicial, para que também 

manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, 

“Nos casos de impugnação de crédito, o administrador judicial será 

intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo juntar à sua manifestação 

laudo elaborado por profissional ou empresa especializada, se for o caso, 

e todas as informações sobre o crédito, contidas nos livros e documentos 

do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação 

de empresas e falências, São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se 

a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006187-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LELIANE JESUS SIQUEIRA HANEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADAN FELIPE PORFIRIO OAB - MT13715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: LELIANE JESUS SIQUEIRA HANEL RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Vistos e Examinados. 

Cuida-se de petição inicial de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

PRECEITO COMINATÓRIO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Requer, em sede de tutela antecipada, que 

seja "determinar à instituição Requerida que restabeleça a Requerente às 

aulas referentes ao segundo (e último do curso) semestre do corrente ano 

de 2017 e, ato contínuo, proceda com a correção de atividades já 

apresentadas e aplicação de avaliações referentes ao primeiro semestre 

de 2017,sob alegação de que a ré estaria exigindo da estudante autora o 

adimplemento das respectivas mensalidades." Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), 

razão pela qual a recebo. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, analisando os autos, verifico a inexistência de 

elementos suficientes capazes de convencer-me acerca da 

verossimilhança das alegações da Autora, acerca de descumprimento 

pela parte Ré, bem como carreou ao feito apenas os comprovantes de 

mensalidade pagas referentes aos meses de Agosto à dezembro de 2016. 

Neste sentido já é o entendimento deste E.G. Tribunal: APELAÇÃO – 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALUNO 

IMPEDIDO DE FAZER REMATRÍCULA E DE FREQUENTAR AULAS, FAZER 

PROVAS, TRABALHOS, ETC – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO 

ALUNO – EXERCICÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FACULDADE - ART. 5º 

DA LEI Nº 9.870/99 – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO 

DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não constitui fato gerador de dano 

moral a conduta do Diretor da faculdade que nega renovação de matrícula 

a aluno que se acha inadimplente com as mensalidades. (Ap 154756/2013, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014) Com 

estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

formulado pela Autora salientando que o pedido poderá ser revisto a 

qualquer tempo, se juntados novos documentos ao feito. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 19/04/2018 às 09hrs. A 

audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE JUBELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006091-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCI RAMALHO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: EUCLIDES CANGUSSU CASTRO 

REQUERIDO: VANDERCI RAMALHO JUNIOR DECISÃO Vistos e 

examinados. Tendo em vista a certidão retro redesigno o ato para o dia 

19/04/2018, às 09:30 , a qual será realizada na sala de audiências desta 

vara (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por 

um dos conciliadores judiciais desta comarca. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Após a realização da 

audiência de conciliação supra redesignada, prossiga o feito no 

cumprimento da deliberação emanada por este juízo ao id. 10743452.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002677-04.2017.8.11.0003 AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO RÉU: NEI SELVIM BARRIOS Diante do 

interesse manifestado pelo requerente na autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 10h00min. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000929-97.2018.8.11.0003 AUTOR: ROSANGELA BARBOSA BORBA 
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RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

legal, emende a inicial, carreando aos autos a cópia da fatura eventual que 

alega estar sendo indevidamente cobrada pela requerida, e cuja 

suspensão é pleiteada em antecipação de tutela, haja vista que o 

documento existente no Id. 11711959 não traz detalhadamente a origem 

dos valores cobrados, sendo necessário que venha aos autos a fatura 

original, com a descrição das cobranças. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e observando as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007367-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (RÉU)

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (RÉU)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007367-76.2017.8.11.0003 AUTOR: SOCRATES DUCCI COBIANCHI RÉU: 

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP, JOSMAR OLIVEIRA 

DE CARVALHO, SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO Vistos e 

examinados. Sócrates Ducci Cobianchi ingressou com a presente “AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO com pedido de tutela 

antecipada C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS” em face de Carvalho e 

Manhani de Carvalho, Josmar Oliveira de Carvalho e Suely Maria Manhani 

de Carvalho. Na petição inicial, o autor afirmou que celebrou contrato de 

locação com a primeira requerida (ficando os demais como fiadores) e que 

a ré está inadimplente com o pagamento dos alugueres. Requereu a 

concessão de liminar de despejo. DECIDO. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

que tange ao pedido de liminar de despejo, cediço que a alteração trazida 

pela Lei 12.112, de 09 de dezembro de 2009, ampliou as possibilidades de 

concessão do despejo liminar regulado pelo §1° do artigo 59 da Lei 

8.245/91. Dentre elas, agora, inclui-se a previsão de concessão da liminar 

de desocupação, desde que prestada caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nos casos de “falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Todavia, nota-se que o art. 59 § 1º, em seu inciso IX, veda 

expressamente a concessão de liminar em ação de despejo quando o 

contrato estiver garantido por fiança, situação esta verificada nos autos, o 

que impede o deferimento da medida. Senão vejamos: “Art. 59 – (...) § 1º - 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade da concessão da 

liminar de despejo sem a oitiva da parte contrária, ainda que se preste a 

caução, porque há garantia na modalidade fiança, consoante o próprio 

autor afirmou na petição inicial. Nesse sentido: “AGRAVO - AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - 

LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE ALUGUEL GARANTIDO POR 

FIANÇA - NÃO PREENCHIDO O REQUISTO PARA O DESPEJO LIMINAR 

(ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O não preenchimento de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 59 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) obsta a ordem de despejo 

vindicada em caráter liminar.” (AI 22072/2013, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/07/2013, Publicado no DJE 23/07/2013). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS 

ALUGUÉIS DE LOJA DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO 

DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – 

EXISTÊNCIA DE GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação 

de tutela nas ações de despejo desde que estejam presentes os 

requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). 

Estando demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das 

garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o 

indeferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento do 

aluguel e seus acessórios.” (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO, ressaltando que a medida poderá ser 

revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos 

autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 24 de Abril de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO ALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007367-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (RÉU)

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (RÉU)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 
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depósito de diligência do Oficial de Justiça, devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOARES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003625-43.2017.8.11.0003 AUTOR: LINDOMAR 

SOARES DE LIMA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Advogado do(a) 

RÉU: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529 Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000286-42.2018.8.11.0003 AUTOR: CRISLAINE SANTOS SANTANA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Considerando que o documento juntado no Id. 11693076 

demonstra que o valor de R$585,15 refere-se a fatura eventual, com a 

cobrança de quantias referentes a supostas diferenças de consumo 

recuperado, que a autora alega não serem devidas, impossível se revela a 

suspensão do fornecimento dos serviços em razão de tal débito. 

Vislumbra-se, pelo mencionado documento de Id. 11693076, a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que resta 

evidenciado que a requerida está lhe cobrando o valor de R$585,15 

referente a consumo de kwh recuperado, que está sendo questionado 

pela requerente. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão 

dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina 

o entendimento de que a concessionária não pode interromper a 

prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto 

de discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$585,15, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), apenas com relação 

ao valor de R$585,15 cobrado a título de recuperação de consumo não 

faturado. Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela 
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requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a 

requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do consumo regular 

faturado no mês, sem a inserção dos valores questionados através da 

presente ação (consumo de kwh recuperado e custo administrativo de 

inspeção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003779-95.2016.8.11.0003 AUTOR: IVONETE MARIA 

DOS SANTOS SILVA Advogados do(a) AUTOR: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS - MT0015527A, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - MT0013620A, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - MT0016983A RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado do(a) RÉU: LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - PR07295 DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIN INGRID GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819152 Nr: 2629-96.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CHAGAS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e considerando o retorno da carta de 

intimação, sem o cumprimento de sua finalidade IMPULSIONO os autos 

para intimar o Advogado do autor para que traga seu cliente no dia da 

audiência de intrução a fim de participar da perícia designada para o dia 

23/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822790 Nr: 3901-28.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Nos termos da legislação vigente e considerando o retorno da carta de 

intimação, sem o cumprimento de sua finalidade IMPULSIONO os autos 

para intimar o Advogado do autor para que traga seu cliente no dia da 

audiência de intrução a fim de participar da perícia designada para o dia 

23/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411577 Nr: 7703-15.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE WEBER HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal apresentar suas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 325 de 488



contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo denunciado às 

fls. 523.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735674 Nr: 15185-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADI MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido da decisão de fls. 253/254 de teor 

seguinte: " DECIDO. Recebo a impugnação de fls. 243 como IMPUGNAÇÃO 

À PENHORA, uma vez que o prazo para a impugnação ao cumprimento de 

sentença já se escoou, conforme certidão de fls. 233. No que concerne 

às alegações da impugnante, verifico que não aportou aos autos prova 

alguma de que os valores penhorados realmente tenham natureza de 

verba alimentar; e nem mesmo de que estavam depositados em conta 

poupança que não é utilizada para outros fins, senão para a guarda de 

valores abaixo de 40 salários mínimos. Desta feita, tendo em conta a total 

ausência de provas acerca da impenhorabilidade dos valores penhorados, 

JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada às fls. 243. Determino 

que, após o trânsito em julgado desta decisão, seja expedido alvará de 

levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente. Defiro, 

ainda, a consulta junto ao sistema Renajud, pela busca de bens 

penhoráveis, de propriedade do executado. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, vez que a 

providência compete à própria parte exequente. Defiro o pedido de 

expedição de certidão para o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado, devendo ser observados os ditames do artigo 517 e seus 

parágrafos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." E requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768894 Nr: 1666-25.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e considerando o retorno da carta de 

intimação, sem o cumprimento de sua finalidade IMPULSIONO os autos 

para intimar o Avogado do autor para que traga seu cliente no dia da 

audiência de intrução a fim de participar da perícia designada para o dia 

23/02/2018, às 9h50min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888062 Nr: 1042-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DOS SANTOS OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 384511 Nr: 12570-22.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER CORTEZ CARMONA - 

OAB:172543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406182 Nr: 1894-44.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713672 Nr: 8800-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.S OLIVEIRA E CIA LTDA ME, ROSINEI DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZ DA LUA BOUTIQUE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 10272-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, KATIA FARES 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT272-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 
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OAB:OAB/MT7245, WILSON LOPES - OAB:7396-B, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte executada, via seu patrono (art.841, §1º do CPC), a fim de se 

manifestar, em 10 (dez) dias, acerca da penhora de imóvel realizada em 

fls 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732343 Nr: 12573-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEDRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA 

(SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864 OAB/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:OAB/MT 8447B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo requerido às 

fls. 255/262.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768211 Nr: 1370-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809911 Nr: 17896-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE FREITAS LIMA - 

OAB:OAB/SP 278.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, DECIO JOSE TESSARO - OAB:MT/3162

 Certifico que os embargos de declaração, interposto pelo requerido às fls. 

255/262 é tempestiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888025 Nr: 1017-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ORO-YTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812314 Nr: 218-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELAINE DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da defesa 

apresentada pela curadora especial em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790267 Nr: 10337-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA, CLAYTON LUIZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - 

OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:OAB/SP225901

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo requerido às 

fls. 230/231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774295 Nr: 4025-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE SOUZA MINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, comprovar a distribuição 

da carta precatória de fl.42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812995 Nr: 525-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camily Confecções Ltda, Aldecino Nunes 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 383775 Nr: 11883-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - OAB:8.995/ 

MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor(es), para no prazo de 05 (cinco) 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423517 Nr: 5697-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALHIA ANA MIRANDA RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA - 

OAB:508-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 837136 Nr: 7713-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ALVES DA SILVA, ANTONIA LOURDES DA 

SILVA, JOSCELNA ALVES DA SILVA, EUNICE GOMES ROSAFA 

ATENESIO, ROSARIA GOMES DA SILVA, MARIA HELENA GOMES DA 

SILVA, WALDIR JOSE DUARTE SOARES - FI- ME, REPRAM RECICLAGEM E 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA, RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA, 

VALDEMAR ROSAFA ATENSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 Vistos e examinados.

 Desnecessária a apresentação de quesitos, dado que a perícia trata-se 

de extinção de condomínio.

Considerando a necessidade de intimação de todas as partes e dos 

assistentes técnicos que eventualmente tenham sido indicados, para que, 

querendo, acompanhem os trabalhos periciais, assinalo para o início da 

perícia a data de 02 DE ABRIL DE 2018, ÀS 07:00 HORAS, registrando que 

não foi marcada data mais exígua em razão dos prazos que devem ser 

observados para as intimações acima mencionadas.

 Intimem-se a todos desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 423266 Nr: 5459-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉRCULES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimação do patrano do requerente Dr.WESLEY CARDORSO RIBEIRO, do 

R. despacho de fls. 218, bem como para apresentar calculos atualizado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 419432 Nr: 1746-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO AMORIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Bagnatori Denardi - 

OAB:201516/SP

 Intimação do patrano do requerente Dr.WESLEY CARDORSO RIBEIRO, do 

R. despacho de fls. 170, bem como para apresentar calculos atualizado, 

no prazo de 10 (dez) dias.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888751 Nr: 1236-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da requerente, Dr. Diego Átila Lopes Santos 

OAB/MT 21.614 e Dr. Marcelo Agdo Cruvinel OAB/MT 11.834 do despacho 

a seguir transcrito: "Visto. Intime-se o advogado a juntar CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO da criança a fim de comprovar a filiação. Após, ao MP e 

conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 886483 Nr: 399-13.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇAO POLO DE RONDONOPOLIS, ESCOLA 

ESTADUAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, Dr. Arionaldo Madeira Costa 

OAB/MT 13.075, da decisão a seguir transcrita: "Visto. Considerando a 

manifestação de fls. 39/49, CERTIFIQUE-SE o Cartório, sobre a remessa 

dos autos à Procuradoria Estadual, providenciando o necessário para 

regular citação/intimação do Estado de Mato Grosso, atentando-se para o 

que dispõe o §1º, art. 183, do CPC/2015, bem como o §5º, art. 412, da 

CNGC-CGJ/MT/2016, “in fine”, respectivamente: “Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico”. “Art. 412. (...)§5º Os processos de interesse das 

Fazendas Públicas Federal e Estadual que necessitem de manifestação da 

sua respectiva Procuradoria deverão ser enviados via postal, com a 

utilização de cartão de correio – destinatário único – via sedex – à sede 

do Órgão, correndo por conta deste todos os riscos relativos à remessa e 

eventual extravios de autos, realizando-se o controle do recebimento dos 

processos e do início da contagem dos prazos com base na data 

constante do aviso de recebimento (AR), que será oportunamente juntado 

do feito”. No mais, manifeste-se o requerente sobre as informações de fls. 

36.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888927 Nr: 1292-04.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Intimação do advogado do requerido J.S.C.R. do despacho a seguir 

transcrito: "Visto. RECEBO a representação oferecida em desfavor do 

adolescente devidamente qualificado pela douta Promotora de Justiça, 

designando, para APRESENTAÇÃO do mesmo, o dia 22 de fevereiro de 

2018 às 13:30 horas. Notifique-se o representado com cópia da 

representação, assim como intimem-se seus pais e/ou responsáveis a 

também comparecer à audiência. Caso não tenham advogado, ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo. Promova-se estudo psicossocial do 

adolescente e família. Por oportuno, DECRETO a internação provisória do 

referido adolescente porque o ato, em tese, por ele praticado, equipara-se 

a crime de gravíssimas consequências, qual seja: tráfico de drogas. Neste 

ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes se qualifica 

como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de 

ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e 

imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a 

saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de 

drogas. Assim, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, 

resta-me determinar a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA por quarenta e cinco 

dias conforme previsão no ECA. IMEDIATAMENTE, expeça-se MANDADO 

DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA e que seja o adolescente mantido no 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO desta cidade. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria (caso não tenha advogado constituído). DESDE JÁ determino 

que seja COBRADO, via ofício, o laudo DEFINITIVO. Às providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002328-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002328-35.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para instruir e materializar o formal de partilha 

expedido, bem como, levá-lo ao cumprimento, em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2018 GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001162-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001162-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão 

(ID: 9442219), intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente, a 

se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 

§1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de 

outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001592-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001592-80.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos DECISÃO CEJUSC Rondonópolis/MT, 28 de novembro de 2017 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 855108 Nr: 1473-39.2017.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABR, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente a restauração dos autos da Execução de Alimentos Cód. 

804971, ex vi do art. 487, I c.c. art. 716, ambos do Código de Ritos, 

seguindo o processo em seus ulteriores termos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária tomar as providências necessárias.8. Entretanto, 

considerando-se que o Proc. Cód. 804971 que ora se julga a restauração 

já se encontrava devidamente sentenciado e extinto, por desídia da parte 

exequente, hei por bem, após o cumprimento do dispositivo supra, 

determinar o arquivamento do feito, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. 9. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

g ra tu idade  da  jus t i ça .Pub l ique-se .  Reg is t re -se . I n t ime -se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 01 de dezembro de 2017.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 394345 Nr: 7853-30.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 Processo n.º 7853-30.2007.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pleito de fls. 125/127, remetam-se os autos à contadoria, 

para que seja procedida a correção dos valores referentes às avaliações 

de fls. 64, 66 e 68 até a presente data, cabendo ressaltar que a meação 

da exequente recairá sobre a metade do valor atualizado das avaliações 

judiciais.

2. Após, intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra, in totum, a obrigação contida nestes autos, sob pena de 
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pagamento de multa de 10% (dez por cento), consoante dispõe o art. 

475-J, caput, do Digesto Processual Civil, acrescido pela Lei n.º 11.232/05

 3. No mais, defiro o pleito de fl. 140.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822526 Nr: 3782-67.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Intimação dos patronos para que providenciem o comparecimento das 

partes, para firmarem o termo de guarda definitiva, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 855108 Nr: 1473-39.2017.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABR, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 Processo n.º 1473-39.2017.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de pedido de restauração de autos, que foram extraviados, 

segundo consta, pelo do Núcleo de Prática Jurídica da Anhanguera, que 

em uma de suas atividades acadêmicas fez carga para um estagiário sem 

o devido registro, não sabendo o paradeiro do processo, inexistindo autos 

suplementares dentro dos quais poder-se-ia ter o curso normal da 

demanda (art. 712, parágrafo único, do CPC).

 2. Cite-se a parte a parte demandada, devendo contestar o pedido de 

restauração, no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, 

contrafés e mais reproduções dos autos e documentos que estiverem em 

seu poder, por analogia ao art. 714, CPC. Intime-se o Ministério Público no 

mesmo sentido.

 3. Deverá a Sr.ª gestora judiciária certificar e juntar as peças ou cópias 

que eventualmente estejam na secretaria da Vara.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de março de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881977 Nr: 10970-77.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA MATOS NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o 

valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) referente à diligência do oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 718749 Nr: 14219-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, KH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - OAB:6973/MT, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, KARINA 

OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. De início, registre-se que o pedido de alvará judicial, em de regra, deve 

ser feito em procedimento autônomo, tramitando em autos apartados, 

atendendo os requisitos do art. 319, do Código de Ritos.5. Contudo, da 

análise das circunstâncias do caso concreto, vê-se que o feito já se 

encontra na fase de últimas declarações, carecendo apenas da apuração 

e recolhimento do ICTMD.6. Portanto, considerando que o presente 

inventário está tramitando desde o ano de 2012 e se encontra na fase de 

últimas declarações, bem como em homenagem ao princípio da celeridade 

processual, defiro, excepcionalmente, a expedição de alvará judicial para 

levantamento do numerário depositado nos autos, até o limite do valor da 

dívida informado no item b de fl. 270, para que a inventariante possa 

efetuar o pagamento das dívidas constantes dos documentos de fls. 

274/289, devendo prestar contas ao juízo no prazo de 20 (vinte) dias.7. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum.8. No mesmo contexto, considerando que a inventariante, às fls. 

268/270, informou não há mais nada a acrescentar ou retificar no rol de 

bens e dívidas do espólio, levando em conta também que o presente 

inventário já está na iminência de seu encerramento, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, possibilitando assim a partilha do 

acervo hereditário e a completa prestação jurisdicional. 9. No mais, defiro 

o pleito formulado pelos herdeiros, gizado no último parágrafo de fl. 322, 

devendo o ofício de fl. 265 ser reiterado, com urgência, salientando que 

eventual inércia caracterizará crime de desobediência (art. 330, 

CP).Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 881977 Nr: 10970-77.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA MATOS NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o 

valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) referente à diligência do oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 875604 Nr: 8632-33.2017.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - 

OAB:18463/O, LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA - 
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OAB:18458

 Processo n.º 8632-33.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 02.03.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000743-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA TEIXEIRA COSTA (AUTOR)

OSORIO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA TEIXEIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000743-74.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

aos requerentes as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelos 

necessitados. 3. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

CONSENSUAL proposta por OSÓRIO COSTA e MAISA TEIXEIRA COSTA 

(qualificados nos autos), pelos motivos narrados na inicial e documentos 

carreados aos autos. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto 

Processual Civil, devendo ser imediatamente oficiado ao empregador do 

primeiro requerente para cesse os descontos alimentícios efetuados na 

folha de pagamento deste. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1004542-96.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que M.L.Q. move contra Maria Elena Liotério Queiroz, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de MARIA ELENA LIOTÉRIO QUEIROZ (qualificada 

nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. 

Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, M.L.Q. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Eu, MBV, digitei.

 

AUTOS Nº 1002142-12.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que B.D. move contra Maria Elena Liotério Queiroz, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de Vanessa de Amorim Pessoa(qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, B.D.F. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Eu, MBV, digitei.

 

AUTOS Nº 1002287-68.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que G.L.A move contra Albertina Lima de Almeida, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: "...12. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de Albertina Lima de Almeida (qualificada nos autos), 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curador 

da parte interditada a parte requerente, G.L.A. 14. Em atenção ao disposto 

no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se." Eu, 

MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS N.º 18160-62.2015.811.0003 CI 
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ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária

PARTE REQUERENTE: NEIDE ROSA OLIVEIRA REBONATO

PARTE REQUERIDA: EDNEIDE MARIA DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

SENTENÇA: Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de submeter E. M. de O. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por N. R. O. R., a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, ELISANGELA DE ALMEIDA 

SALOMÃO LIMA, AUXILIAR JUDICIÁRIO, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1003793-79-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter M. E. de S. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por K. D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da 

propositura da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, 

Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 20 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1003793-79-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter M. E. de S. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por K. D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da 

propositura da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, 

Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 20 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003793-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1003793-79-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter M. E. de S. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por K. D. de S., a quem competirá prestar contas anualmente 

dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrada e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Custas integralizadas quando da 

propositura da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, 

Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 20 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000313-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA FAZER COMPARECER A 

GENITORA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A SECRETARIA DA 
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SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA, A FIM DE ASSINAR O TERMO DE GUARDA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006359-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA FAZER 

COMPARECER A GENITORA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE 

ASSINAR O TERMO DE GUARDA DEFINITIVA.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717181 Nr: 12598-77.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSDS, DCS, ERS, VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente a restauração dos autos da Execução de Alimentos Cód. 

804971, ex vi do art. 487, I c.c. art. 716, ambos do Código de Ritos, 

seguindo o processo em seus ulteriores termos, devendo a Sr.ª gestora 

judiciária tomar as providências necessárias.8. Entretanto, 

considerando-se que o Proc. Cód. 804971 que ora se julga a restauração 

já se encontrava devidamente sentenciado e extinto, por desídia da parte 

exequente, hei por bem, após o cumprimento do dispositivo supra, 

determinar o arquivamento do feito, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. 9. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

g ra tu idade  da  jus t i ça .Pub l ique-se .  Reg is t re -se . I n t ime -se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 01 de dezembro de 2017.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792275 Nr: 11194-83.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados das partes acerca da sentença de fls. 48/50, 

(...) Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, 

entendo que a declaração da existência de união estável 

consubstancia-se em direito indisponível, sendo, portanto, inaplicável o 

efeito previsto no art. 344 do CPC, conforme disposição expressa do art. 

345, II do mesmo diploma legal.Pois bem. Pretende o autor o 

reconhecimento e a dissolução de união estável com a requerida, 

supostamente estabelecida pelo interstício de 26 (vinte e seis) anos. Aduz 

que na constância da união o casal adquiriu um imóvel residencial, 

localizado na Rua Seriema, nº. 3.526, no Bairro Parque Universitário; uma 

motocicleta Honda CG 150 Titan e diversos bens móveis que guarneciam a 

residência das partes, razão pela qual pugna pela partilha dos bens na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

convivente.Compulsando os autos, verifica-se que o requerente deixou de 

acostar ao feito qualquer indício de prova que corroborasse às suas 

alegações iniciais, limitando-se a apresentar tão somente seus 

documentos pessoais e comprovante de residência.Não obstante, 

evidente que os documentos colacionados por si só não são aptos a 

comprovar a existência de fato da indigitada união estável, tampouco a 

aquisição dos bens arrolados na exordial. (...) Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral na forma da fundamentação supra, 

EXTINGUINDO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo 

considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado. Ressalte-se 

que a exigibilidade das referidas verbas ficará suspensa enquanto 

perdurar a impossibilidade do requerente em adimpli-las, nos termos do art. 

98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça precedentemente 

deferida.Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810807 Nr: 18160-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NROR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA NEIDE ROSA 

OLIVEIRA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA 

DEFINITIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708477 Nr: 3333-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte: a) FIXO a obrigação alimentar do requerido no patamar de 01 

(um) salário mínimo vigente no país, os quais deverão ser pagos até o dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade 

da genitora, a ser informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

entregues diretamente à representante do menor, mediante recibo;b) Dou 

por prejudicado o pedido de investigação de paternidade, tendo em vista o 

reconhecimento voluntário levado a feito extrajudicialmente; c) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários 

ante a ausência de contenciosidade.P.I. Após o trânsito em julgado 

arquive-se e dê-se baixa observadas as formalidades legais. Notifique-se 

o Parquet. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 736626 Nr: 15935-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVS, EV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por ANA JÚLIA 

VERÍSSIMO SILVA, representada por sua genitora Eliane Veríssimo, em 

face de HÉLIO RAMOS DA SILVA, todos bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/22.

 O feito tramitou regularmente até que às fls. 117/119 aportou aos autos 

termo de acordo entabulado entre as partes acerca do débito alimentar ora 

executado, sendo que após a homologação e suspensão do feito (fls. 

123), a parte exequente manifestou-se pugnando pela extinção do feito 

ante ao cumprimento integral do ajuste entabulado entre as partes (fls. 

130).

Em parecer, a representante do Ministério Público opinou seja ao feito 

extinto nos moldes do art. 924, II do CPC (fls. 131).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

 Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818290 Nr: 2313-83.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido e concedo a guarda unilateral à 

parte requerente, o que faço com fundamento no que dispõe o art. 1.630 e 

art. 1.634, II, ambos do Código Civil, assim resolvido o mérito do processo 

(CPC, 487, I).Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça.Publique-se, intimem-se e, oportunamente, lavrado o termo 

respectivo, arquivem-se.Dê-se ciência ao Parquet.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821740 Nr: 3522-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFGS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT, 

VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Vistos.

A teor do quanto disposto no petitório de fls. 79 e considerando o retorno 

do AR remetido à empresa empregadora do demandado para fins de 

cumprimento do decisum de fls. 71, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado do órgão empregador do 

requerido, sob pena de restar prejudicada a remessa a este juízo de 

informações acerca da remuneração percebida por ele.

Em sendo apresentado o endereço, expeça-se ofício nos moldes do 

quanto determinado às fls. 71.

Acaso a parte autora mantenha-se inerte, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448974 Nr: 4154-89.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA - OAB:

 Vistos etc., (...)Levando-se em consideração a concordância de ambas 

as partes quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às 

fls. 163/166, HOMOLOGO a planilha derradeiramente acostada e, via de 

consequência, dou por liquidada a sentença de fls. 115/118.Doravante, 

determino a compensação da dívida elencada no item ‘c’ e do valor a ser 

restituído à exequente, constante do item ‘d’, ambos às fls. 115/118, bem 

como item ‘03’ do decisum de fl. 139, os quais totalizam a importância de 

R$ 35.267,23 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e 

três centavos), a serem subtraídos do direito à meação do executado 

sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº. 59.164.Destarte, 

considerando-se que a meação do executado perfaz a importância de R$ 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), o valor remanescente deve 

ser conferido ao executado, considerando-se a pretensão da exequente 

na integralidade do imóvel.Em sendo assim, visando conferir efetividade ao 

feito, determino ao Senhor Gestor Judiciário, a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, a fim de que proceda a abertura de conta poupança 

em nome do executado, para depósito dos valores remanescentes, 

devendo a instituição instruir os autos com os r. dados. Assinale-se o 

prazo de 10 (dez) dias para resposta.Aportando aos autos os dados 

bancários, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar no feito o depósito dos valores remanescentes, isto é, a 

diferença entre a meação do executado e a compensação ora 

determinada.Em igual prazo, deverá a parte exequente demonstrar o 

adimplemento das dívidas em apreço (item ‘c’ de fl. 118 e item ‘03’ de fl. 

139-verso).Ult imadas as providências,  tornem os autos 

conclusos.Cientifique a Defensoria Pública.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719809 Nr: 849-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSR, AMGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14.924-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

cumprimento ao quanto disposto no item 2 do decisum de fls. 223, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001098-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PIMENTEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FEITOZA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001098-84.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 
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Processo Civil. 3. Doravante, ante a natureza da demanda, intimem-se os 

requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem cópia de 

suas respectivas certidões de nascimento ou casamento, conforme o 

caso, eis que se trata de documento indispensável a propositura do feito 

(art. 320 do CPC), sob pena de restar inviabilizada a homologação do 

ajuste quanto ao reconhecimento e a dissolução da união estável. 4. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 20 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 718524 Nr: 13989-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA GIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:OAB/MT 15820, ROGÉRIO DE AVELAR - OAB:12303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 Intimação das partes acerca dos cálculos de fls. 565/567, para 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, iniciado o prazo da parte 

autora representada pela advogada Raquel de Faria Gianelli OAB/MT 

15.820.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759661 Nr: 13179-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RODRIGUES LIMA, Cpf: 

24072532134. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771455 Nr: 2949-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIA CARLOS PIVANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERCILIA CARLOS PIVANTE, Cpf: 

07255039120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 773699 Nr: 3820-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimação das partes acerca dos cálculos de fls. 264/269, para 

manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, iniciado o prazo da parte 

autora representada pelo advogado ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

OAB/MT 15.986.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789805 Nr: 10145-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, MARCOS RIGO, 

GILLIAN MILANI DA SILVA, ALEXANDRA MARQUES FURTADO, 

ONIVALDO GOMES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMYA CRISTINE 

GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 Intimação da parte executada, por meio da adv. Sâmya Cristine 

Giacomazzo Soligo Santamaria OAB/MT 15906, para no prazo de 48h 

efetuar o pagamento do débito com o FUNAJURIS no valor de R$ 579,72, 

esclarecendo-se que para o pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a 

competente guia de recolhimento no site do TJ/MT. Para o pagamento de 

despesa do cartório distribuidor no valor de R$ 54,90 deve-se efetuar o 

depósito junto ao Banco do Brasil, agência, 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome de Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena, em 

caso de não efetuar o pagamento, de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789805 Nr: 10145-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, MARCOS RIGO, 

GILLIAN MILANI DA SILVA, ALEXANDRA MARQUES FURTADO, 

ONIVALDO GOMES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMYA CRISTINE 

GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que o ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de AMERICAN MOTOS LTDA, MARCOS RIGO, 

GILLIAN MILANI DA SILVA, ONIVALDO GOMES DE SOUSA e ALEXANDRA 

MARQUES FURTADO.

A parte exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

II do CPC (fls. 63).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que os executados efetuaram o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. (64/66).

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Ademais, intimem-se os executados para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas), efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014-CGJ.

Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do arresto ou 

penhora, se houver.
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Não sendo efetuado o pagamento das custas, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos n.ºs 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 Após, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746618 Nr: 5955-35.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

QUITERIA JOAQUIM DOS SANTOS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL. Isenção do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91).Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749602 Nr: 7542-92.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SIEWERDING MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 93/99 deu parcial 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso 

para “determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração 

da apelada, no cargo efetivo de professora, bem como do índice, acaso 

constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento (...)”.

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar seu pedido de fls. 102/106, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741519 Nr: 3008-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELIO VILELA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747188 Nr: 6277-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 862401 Nr: 4050-87.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se de embargos à execução fiscal apresentado por Itumbiara 

Transmissora de Energia S/A em face da Fazenda Pública Estadual 

requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos autos principais. Breve 

relato.

 Considerando que, nos autos da execução fiscal houve a garantia do 

juízo, através de apólice de seguro garantia, decido:

I – Vistos em correição.

II – Suspenda-se a execução, pois seu seguimento pode causar grave 

dano de difícil ou incerta reparação, art. 919, §1º do CPC, devendo ser 

certificado nos autos de execução.

III – Intime-se o embargado para, querendo, impugnar no prazo de 30 

(quinze) dias.

 IV – Após, intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, posto que em primeira analise 

entendo que o feito dispensa dilação probatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 792794 Nr: 11453-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA ME, 

ONIZIA MARIA DE BARCELOS, EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:OAM/MT 16475-A

 S E N T E N Ç A

 1. Relatório.

 Trata-se de executivo fiscal em que o Estado de Mato Grosso visa 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito 

relativo à CDA nº. 20145421, objeto desta ação. O exequente informou 

quanto ao pagamento e se manifestou pela extinção do processo, fls. 134. 

É o relatório.

2. Fundamentação.

Considerando que o executado efetuou o pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo referente à CDA nº. 20145421, objeto 

desta ação, conforme informado pelo exequente nas fls. 134.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Consequentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 
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execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

3. Dispositivo.

Vistos em correição.

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº. 20145421, objeto desta ação, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

Custas pelo executado. Sem condenação em honorários advocatícios.

 Publique-se,

Registre-se, e

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 793003 Nr: 11544-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHADOS COMERCIO DE AUTO PECAS 

ELETRICAS LTDA, ALCI TADEU SOUZA DE LIZ, ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança da CDA nº. 201414172, em virtude do pagamento, com base no 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.Promova-se, se houver a 

baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha sido efetivada por este 

juízo. Custas pelos executados. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Publique-se,Registre-se, eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 808549 Nr: 17516-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 I – Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

II – Sem requerimento de provas ou sendo desejado o requerimento de 

julgamento antecipado da lide, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 737153 Nr: 43-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALINA DA SILVA SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Recebeu-se a 

execução e, posteriormente, foi a mesma extinta via embargos do 

devedor. Contra esta sentença foi apresentada apelação que foi provida. 

Breve relato.

Conforme se depreende do acórdão executável, fora ordenada a 

liquidação da sentença, com pontos fixados na decisão. Ocorre que a 

parte autora não acostou aos autos documentos capazes de facilitar a 

liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que entende 

devido.

 Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos; sendo 

este seu ônus.

Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Advirto, desde já, que havendo necessidade de liquidação por perito, o 

encargo dos honorários deverão ser arcados pelo exequente.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Ciente do acórdão que anulou a sentença extintiva.

II – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo que entende devidos pelo requerido, com os 

respectivos holerites e demais documentos pertinentes ao período, sob 

pena de arquivamento.

III – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Rondonópolis, 25 de janeiro de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 421987 Nr: 4257-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHITOFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 

LTDA, ELIANE NEVES DO AMARAL, ERICA MIYUKI IAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16068, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169 

MT

 ...3. Dispositivo.I – DEFIRO a penhora pleiteada, fixando-a sobre 10% (dez 

por cento) dos repasses mensais das operadoras de cartão de crédito.II – 

Oficiem-se as administradoras de cartão de crédito indicadas, para que 

promovam a penhora.III – Intime-se a parte executada desta decisão e 

dê-se ciência à exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 441430 Nr: 10100-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ....3. Dispositivo.Tendo em vista que as partes concordaram com os 

cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, hei por bem homologá-los, 

fixando o crédito do executado em R$ 18.346,30 (dezoito mil trezentos e 

quarenta s seis reais e trinta centavos) e os honorários advocatícios em 

R$ 1.440,37 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e sete 

centavos), conforme cálculos apresentados as fls. 214/217.Expeça-se o 

precatório devido, bem como a requisição de pequeno valor para a 

satisfação do crédito.Aguardando em arquivo provisório até quitação da 

obrigação.Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe. 

Publique-se,Registre-se e, Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441430 Nr: 10100-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, informar aos autos os 

dados bancários da(s) parte(s) credora(s), a fim de instruir o RPV a ser 

expedido.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 862401 Nr: 4050-87.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, em 05 dias, informar as provas 

que pretende produzir, justificando-as.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 815021 Nr: 1228-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE ANDRADE FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:OAB/13.179 B

 INTIMAÇÃO DO EMBARGADO, para, no prazo de 05 (cinco), em 

querendo, apresentar contrarrazões, tendo em vista que o eventual 

acolhimento dos aclaratórios importará em modificação da sentença 

objurgada, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 70143 Nr: 5476-04.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCIO CARNEIRO NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS, OAB Nº 

18.254-B, a fim de, no prazo legal, providenciar o depósito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de Imissão na posse, 

no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), na conta corrente em nome de F J 

Central de Mandados, AGÊNCIA N.º 0551-7, CONTA N.º 4.3746-8, BANCO 

DO BRASIL S/A, sendo necessário a Emissão de Guia para referido 

pagamento que deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br 

>”emissão de guia online”. Cujo comprovante deverá ser juntado, EM 

02(DUAS) VIAS, no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667826 Nr: 798-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEISSON TENÓRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT nº. 15.616, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06 de março de 

2018, às 15h, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649715 Nr: 9975-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO JOSÉ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:24688/GO, MARCELO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.571/GO

 Intimação do Dr. Marcelo Ferreira da Silva, OAB/GO nº. 16.571 e do Dr. 

Heleno José dos Santos Júnior, OAB/GO nº. 24.688, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 15 de março de 2018, às 

16h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632051 Nr: 4030-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a defesa requer seja afastada a 

revelia porque, em contato telefônico, o réu e a esposa informaram que 

ainda residem no endereço onde ele foi citado e ela, intimada. (f. 82)

A decisão de decretação de revelia do réu (f. 65) está baseada na 

certidão de f. 64, por meio da qual o senhor meirinho atestou que a 

senhora Celina, moradora do imóvel, onde residiria o réu, declarou 

desconhecer o mesmo.

Assim, por não haver fundado motivo para anular a decisão de 

decretação da revelia do réu, já que o oficial de justiça certificou que outra 

pessoa reside no endereço onde o acusado foi citado, indefiro o pedido 

formulado pela defesa.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha João da Silva.

Diante da não expedição do mandado de intimação para as vítimas Rutineia 

e Melissa, redesigno a presente audiência para o dia 08 de maio de 2018, 

às 13:45 horas.

Intimem-se as vítimas no endereço fornecido pelo ministério público a f. 80.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636655 Nr: 7644-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Agton Francisco, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Designo audiência de continuação para o dia 07 de maio de 2018, às 

17h00min.
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Requisite-se o policial militar Douglas de Araujo Costa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652962 Nr: 2555-19.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE TAYNA MARQUES DA SILVA, 

RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986

 (...) 28.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Rafaela Souza de Oliveira e Karine Tayna Marques da Silva como incursas 

nas sanções previstas no art. 155, § 4º, incisos I e IV (1º FATO), do 

Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 (2° FATO), na forma do art. 69 

do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENAIII.2 – RAFAELA29.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.30.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca de 

condenação penal existente em desfavor da acusada, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657228 Nr: 6549-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Designo audiência para o dia 08 de maio de 2018, às 13:15 horas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Após a juntada aos autos da cota ministerial informando os atuais 

endereços da vítima Eucimar Rodrigues dos Santos e da testemunha José 

Tolentino Barros, desde já determino a expedição de mandados de 

intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas precatórias com as 

finalidades de inquiri-las.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612961 Nr: 3482-24.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENON SOARES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 INTIMAÇÃO DR JURANDIR VERNEQUE DIAS- OAB/MT 14.813, PARA QUE 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS MANIFESTE SE HÁ INTERESSE NA OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA JULIANA NEVES DE SOUZA E 

EVELAYNE DA SILVA ARRUDA, AS QUAIS NÃO FORAM LOCALIZADAS 

PELO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO DAS DILIGÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636823 Nr: 7773-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 44.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, 

absolver o réu Flávio Henrique Nerys Soares, quanto ao crime previsto no 

art. 288, par. único, do CP (04º fato), mas, CONDENÁ-LO como incurso 

nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (01º fato) e 

art. 180, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (2º fato), na forma do 

art. 69 do CP.IV – DOSIMETRIA DA PENAIV.1 – DO CRIME DE ROUBO45.Em 

observância ao disposto no verdadeiros antecedentes seria um 

verdadeiro despropósito o réu responder todo o processo preso e, depois 

de condenado pela prática de crime exercido mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa, ser colocado crime foi cometido por dois agentes, 

sendo um deles maneira que as questões relativas à detração penal 

devem ser dispõem o art. 1.453 e seguintes da CNGC/MT.78.Expeça(m)-se 

a(s) guia(s) de recolhimento provisório para o acusado, nos termos do art. 

1.566 e seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, 

encaminhando-se ao juízo da 4ª vara de execução penal desta 

comarca.79.Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.80.Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome 

do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins 

do art. 15, III da CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.81.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando 

ao acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

art. 1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.Publique-se, registre-se 

e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668416 Nr: 1224-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENNIO KEMERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Trata-se de prisão em flagrante ocorrida nesta data, em razão do 

cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de 

menores (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 

nº 8.069/90), praticado, em tese, pelo flagrado WENNIO KEMERSON DOS 

SANTOS.Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste 

qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em 

consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual 

HOMOLOGO a prisão ora apresentada.DA PRISÃO PREVENTIVAQuanto à 

necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o 

advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser 

modalidade de se é o caso de se converter a prisão em flagrante em 

preventiva ou de se conceder liberdade provisória.Interpretando 

sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, 

conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova 

da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos 

uma das situações previstas no , por conveniência da instrução criminal, 

ou para dos criminosos fazem com que, sem receio de serem identificados 

e presos, continuem a praticar crimes.Portanto, presentes os fundamentos 

para a decretação da prisão preventiva, resta inviabilizada a aplicação de 

outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do § 6º do art. 

282 do CPP .Assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem 

pública, nos termos do art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de liberdade 

provisória formulado pela defesa do autuado e CONVERTO a prisão em 

flagrante de WENNIO KEMERSON DOS SANTOS em prisão 
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preventiva.Expeça-se mandado de prisão e oficie-se a POLITEC para que 

encaminhe com URGÊNCIA a este juízo o exame de corpo de delito 

realizado no autuado.Traslade-se cópia desta decisão para os autos do 

inquérito correspondente, nos termos do item 7.35.3.3 da CNGC/MT.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635625 Nr: 6798-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA JORGE DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante da informação do falecimento da denunciada fornecida pelo 

Meirinho por meio de contato telefônico, deixo de realizar o presente ato 

nesta data.

Expeçam-se ofícios solicitando aos cartórios de Registro Civil das 

comarcas de Rondonópolis-MT (ultimo endereço) e de Poxoréo-MT (local 

do nascimento) a certidão de óbito da ré. Com a resposta, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do 

pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado 

pela defesa às fls. 165/169.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 320070 Nr: 4870-35.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RAFAEL NEPOMUCENA UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:OAB/MT 13.772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOUTORES BRUNO FIGUEIREDO 

MARQUES - OAB:OAB/MT 13.772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, para aprersentar as alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601769 Nr: 6205-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO NUNES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 INTIMAÇAÕ DO ADVOGADO DOUTOR Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT , para apresentar os memoriais, no prazo,legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640441 Nr: 1949-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY GOVEA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise do processo, verifico que o réu se ausentou do seu endereço 

por um longo período de tempo sem comunicar a este juízo o local onde 

poderia ser encontrado (conforme certidão de fls. 37), descumprindo 

condição imposta na decisão que concedeu sua liberdade (fls.25/26), por 

conseguinte, não compareceu a presente audiência e nem mesmo 

justificou a sua ausência, motivo pelo qual decreto a sua revelia nos 

termos do artigo 367 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 

2018 às 17h00min.

Expeçam-se os mandados de intimação para a vítima e testemunhas 

arroladas, ou, caso residam em outra comarca, as competentes cartas 

precatórias com a finalidade de proceder à sua inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Ofício n° 01/2018-GAB

Rondonópolis - MT, 16 de Fevereiro de 2.018.

Ref. Habeas Corpus nº 1001082-42.2018.8.11.0000 – 1ª Secretaria 

Criminal – Classe – 307 CNJ – Comarca de Rondonópolis – Impetrante: Dr. 

Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior – advogado - Paciente: Adrieli 

Aparecida Porto Ferreira.

Assunto: Informações (presta)

Insigne Relator,

Atendendo requisição contida no citado ofício, cumpre-me o dever de 

prestar informações que segue.

De proêmio, informo que o ofício chegou ao meu conhecimento somente 

nesta data.

Comunico que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 

19.12.2017, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e a 

conveniência da instrução criminal, por ter, em tese, juntamente com outro 

indivíduo, praticado dois crimes de roubo majorado e corrupção de menor, 

em face das vítimas Magno Antônio de Souza, Maria Angélica Gomes 

Lacerda, Joice Cantuário Evangelista, Ediane Rodrigues, Generval dos 

Santos e Leandro Mesquisa.

Saliento ainda que, a defesa da paciente interpôs pedido de substituição 

da prisão preventiva por prisão domiciliar, porém, nesta data determinei 

vista os autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do aludido 

pedido.

Destaco também que, a paciente já apresentou defesa e a audiência de 

instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 06/03/2018, às 

13h30min.

Sendo essas as informações que me cumpria prestar, registro que sob o 

meu prisma não há nenhum constrangimento ilegal provocado por este 

Juízo, e desde já me coloco à disposição de Vossa Excelência para 

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, 

renovo protestos de consideração.

Atenciosamente.

JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 JUIZ DE DIREITO

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA

RELATOR DO HC Nº 1001082-42.2018.8.11.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUIABÁ-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617868 Nr: 955-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA SILVA PEDROSO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fl. 61, deixo de cumprir o presente ato nesta 

data e redesigno para o dia 23 de março de 2018 às 15h45min.

 Intime-se o réu por hora certa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635040 Nr: 6254-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GIONGO BERTONI, ITALO TRASI 

FILHO, GABRIEL ZUZARTE DE MENDONÇA TAVARES, SAMIR DAUD 

TRASI, MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Diante da recusa do réu Samir Daud Trasi à proposta do ilustre 

representante do Parquet, e ainda, do requerimento da defesa, designo 

audiência de instrução para o dia 19 de novembro de 2018 às 13h30min.

Dê-se vista dos autos à defesa para que junte ao processo o endereço 

atualizado dos réus e o instrumento de substabelecimento no prazo de 10 

(dez) dias. Com a juntada das informações, determino, desde já, a 

expedição dos respectivos mandados de intimação ou, caso algum deles 

resida em outra comarca, das competentes cartas precatórias.

Expeçam-se os mandados de intimação para as vítimas e testemunhas 

arroladas pelas partes ou, caso alguma delas resida em outra comarca, as 

competentes cartas precatórias com a finalidade de proceder à sua 

inquirição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA, LUCAS ALVES 

MENDES, LUCAS JUHAN ALVES DIAS, JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ERIKA MORAES DE 

LIMA - OAB:17530 MT

 Intimação ao advogado ERIKA MORAES DE LIMA- OAB:17530 MT, para 

apresentar Razões Recursais no devido prazo legal, referente ao 

acusado Lucas Alves Mendes, o mesmo informou o desejo de recorrer no 

ato de sua intimação. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA, LUCAS ALVES 

MENDES, LUCAS JUHAN ALVES DIAS, JHON ANDERSON LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ERIKA MORAES DE 

LIMA - OAB:17530 MT

 Intimação ao advogado ARY DA COSTA CAMPOS- OAB:16.944/B MT, 

para apresentar Razões Recursais no devido prazo legal, referente ao 

acusado Jhon Anderson Lima Silva, o mesmo informou o desejo de 

recorrer no ato de sua intimação. Nada mais.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 667448 Nr: 468-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACY ALMEIDA GOES NOLETO - 

OAB:OAB/PI 2335-92

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de requerimento formulado pela defesa de Eliuton Assis de 

Carvalho, o qual encontra-se recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá 

Correa, por força do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo 

Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI.

Instado a manifestar-se o Ministério Público postulou pela devolução do 

feito ao juízo competente (fls. 18/19).

DECIDO

No que concerne ao pedido formulado pela defesa à fls. 04/12, anoto que 

o mesmo não merece prosperar, haja vista que muito embora o Eliuton 

Assis de Carvalho esteja preso nesta Comarca, este juízo não é 

competente para reformar ou decidir quanto a revogação da prisão, 

tampouco deliberar acerca do pedido de prisão domiciliar, pois, a este juízo 

compete apenas dar fiel cumprimento as penas impostas e nos moldes 

estabelecidos pela Lei de Execução Penal (LEP).

Desta feita, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa, posto que o 

juízo competente para decidir acerca da transferência do detento e dos 

demais pedidos realizados é o Juízo natural da causa, motivo pelo qual, 

referidos requerimentos devem ser formulados ao Juízo da Segunda Vara 

Criminal da Comarca de Teresinha/PI.

Assim, considerando a incompetência deste juízo para analisar os pedidos 

formulados pela defesa, DETERMINO a imediata DEVOLUÇÃO do presente 

feito ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Teresinha/PI, 

procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 665029 Nr: 13348-17.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:13.620-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco)dias informar o 

atual endereço do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 615100 Nr: 5755-73.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT, Vilson Cirilo 

de Rezende - OAB:OAB/MT 21.733

 Intimação da parte requerida, para manifestar acerca da certidão de fls. 

181"Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao 

endereço indicado e lá estando não foi possível intimar Gilson de Oliveira 

tendo em vista não tê-lo localizado, sendo que ali reside o sr. Valter, o qual 

não tem conhecimento do paradeiro do mesmo. Valdir Zambonato, Oficial 

de Justiça", devendo no prazo de 05 (cinco) dias informar o endereço da 
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referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 622923 Nr: 5882-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intimação da parte ré, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 623205 Nr: 6109-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIRANDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 646542 Nr: 7280-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação da parte ré, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 662599 Nr: 11110-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação da parte ré, para que, apresente a resposta a acusação, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 632211 Nr: 4133-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR PATRICK GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Intimação da parte ré, para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça que segue transcrita "Certifico que nos dias 16, 18 e 22 de janeiro 

de 2018, em horários diferentes, me desloquei até o endereço mencionado 

como sendo de Evaristo Barbosa Cintra, entretanto, não o encontrei. 

Certifico que sua filha Tainá afirmou que o intimando trabalha fora e que 

não sabe onde o mesmo pode ser encontrado. Ainda, certifico que a 

informante alegou que Agnaldo Garcia Ramos não reside no endereço e 

não sabe onde o mesmo pode ser encontrado. Por fim, certifico que nos 

dias 16, 18 e 22 de janeiro de 2018, em horários diferentes, me desloquei 

até o endereço mencionado como sendo de Bruna Letícia Garcia, 

entretanto, não a encontrei. Certifico que o vizinho Wilson (n. 192) afirmou 

não saber o horário em que a intimanda poderia ser encontrada no 

endereço", devendo no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual 

endereço das testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 665263 Nr: 13578-59.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE PROVIDENCIE A 

COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE SUAS TESTEMUNHAS, NO PRAZO DE 

03(TRES) DIAS ANTES DA AUDIENCIA, A TEOR DO ART. 455 DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 665819 Nr: 14038-46.2017.811.0064

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRI, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do ofical de 

justiça, que segue transcrita, "Certifico que compareci ao endereço 

mencionado, a fim de CITAR o executado IONIDES DO NASCIMENTO 

ITACARAMBY, e o qual não foi possível, por não o encontrar neste 

endereço e cujo imóvel atualmente encontra-se DESOCUPADO, devolvo 

mandado a Cartório", devendo no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

atual endereço do requerido.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882739 Nr: 11202-89.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO VICENTE SOARES, LWM COMERCIO 

DE MADEIRAS EIRELI, ALCIDES ANGELO DA SILVA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do PRODUTO FLORESTAL 

apreendido nestes autos, consistente em 33,4025m3, de madeira serrada, 

das essências Licania sp (Caripe), Qualea sp (Cambará) e Pouteria sp 

(Pariri), e determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE - SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar 

contas nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. A expedição do termo de doação fica 

condicionada à avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficial 

de Justiça deste Juízo, em conjunto com os Policiais Ambientais do Núcleo 

de Policiamento Ambiental deste JUVAM, no prazo de 05 (cinco) dias. Com 

a juntada do laudo de avaliação da madeira, depreque a realização da 

audiência de conciliação para composição civil dos danos ambientais, na 

forma proposta pelo Ministério Público às fls. 32-v/33.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882718 Nr: 11199-37.2017.811.0003
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDEOMAR PINHEIRO REZENDE, BATISTA & 

ALVES COMÉRCIO LTDA - ME, TRANSPORTADORA GOIANESE LTDA 

-EPP, J E TRANSPORTES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

36,0276m3, de madeira serrada, das essências Ooctea sp (Canela). 

Parkia sp (Angelim saia), Copaifera sp (Copaiba), Hymenolobium sp 

(Angelim pedra), Couratari sp (Tauari), Tabebuia sp (Ipê), Sclerolobium sp 

(Tachi), Brosimum sp (Pau-Brasil-Falso), Theobroma sp (Cacau da mata), 

Cedrelinga catenaeformis (Cedrorana), Jacaranda copaia (Pará-pará), 

Couma sp (Sorva) e Ferreira spectabilis (Sucupira amarela), e determino a 

sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, na 

pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para exclusiva 

aplicação em programas ambientais, devendo prestar contas nos autos 

acerca da destinação do referido produto florestal, no prazo de 60 

(sessenta) dias. A expedição do termo de doação fica condicionada à 

avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficial de Justiça deste 

Juízo em conjunto com os Policiais Ambientais do Núcleo de Policiamento 

Ambiental deste JUVAM, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada do 

laudo de avaliação da madeira, depreque a realização da audiência de 

conciliação para composição civil dos danos ambientais, na forma 

proposta pelo Ministério Público às fls. 39/40.Encaminhe-se cópia desta 

decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882255 Nr: 11055-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SERRARIA IRMÃOS CORREIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sobre o parecer Ministerial de fls. 41, ouça a requerente.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 31/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidora Dario Ramos de Lima, matrícula 5848, 

Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Administrativo III, estará afastado 

de suas funções por motivo de férias, no período de 19.02.2018 a 

10.03.2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosely Suber, Matrícula n. 4114, Técnica Judiciária 

PTJ, para exercer a Função de Gestora Administrativa III, no período de no 

período de 19.02.2018 a 10.03.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010828-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 (cento e 

vinte e seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, devendo referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor 

da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109704 Nr: 2036-75.2009.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMIR KATUMATA, ILDETE RIBEIRO KATUMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, ADAIR DA SILVA 

RIBEIRO, RADIO CELESTE - OSVALDO SOBRINHO, ALMIR PAULO ZIBER, 

VALTER MATIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA OLIVEIRA MANARDO - 

OAB:19.354, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358

 INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o número do CPF da requerida Adair da Silva Ribeiro, a fim 

de efetuar a busca de endereços através do Sistema de Convênios do 

TJMT.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1011795-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE FOLETTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO)

 

Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerido do inteiro 

teor da decisão Id 11042387, mais precisamente da audiência de tentativa 

de conciliação designada para o dia 27.3.2018 (terça-feira), às 16:00 

horas, a ser realizada na sala 48 do Fórum desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007512-96.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, considerando a alteração do valor da causa, conforme 

certidão Id 11545252, REITERO a INTIMAÇÃO do advogado do autor para, 

no prazo de 05 dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas e 

taxas processuais, haja vista que o pedido de assistência judiciária 

gratuita foi indeferido por este juízo na decisão proferida no ID 9161454.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002877-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON CAMARGO (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11813406).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão parcial do oficial de justiça (ID 11733028).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010099-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUCAS (RÉU)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 11701727).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013739-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO)

 

Embargos à Execução nº 1013739-05.2017.8.11.0015. Embargante: 

Carpello Indústria e Comércio de Alimentos Ltda – EPP. Embargada: 

Transterra Terraplanagem e Pavimentação Ltda. Tratam-se de Embargos à 

Execução opostos em 18.12.2017, através do sistema informatizado “PJe”, 

nos quais a empresa embargante aduz, em síntese, a prescrição do título 

executivo, “a nulidade do termo aditivo do contrato particular de 

pavimentação asfáltica e obras complementares” e que o prosseguimento 

da execução “causará a executada, aqui embargante, grave dano de 

difícil ou incerta reparação, daí porque pretende que seja atribuído efeito 

suspensivo aos presentes embargos à execução, conforme regra do § 

1º, do art. 919, do Código de Processo Civil” [sic, Doc. Id. 11206361]. 

Conforme o axioma “pacta sunt servanda”, “o contrato faz lei entre as 

partes e deve ser cumprido”. Por sua vez, a legislação civil prevê, 

expressamente, as exceções para a referida regra, como, por exemplo, a 

rescisão do contrato por onerosidade excessiva (CC 478). Na espécie, a 

embargante limitou-se a afirmar que o prosseguimento da execução 

“causará a executada, aqui embargante, grave dano de difícil ou incerta 

reparação, daí porque pretende que seja atribuído efeito suspensivo aos 

presentes embargos à execução, conforme regra do § 1º, do art. 919, do 

Código de Processo Civil” [sic, Doc. Id. 11206361], contudo, não 

comprovou tais alegações, tampouco a justa causa para o seu 

inadimplemento contratual. Pelo contrário, a embargante sequer 

especificou qual seria o alegado “grave dano de difícil ou incerta 

reparação”, tampouco ofereceu caução em garantia do juízo, devendo 

prevalecer a regra de não atribuição de efeitos suspensivo aos embargos, 

consoante art. 919 do CPC, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeitos suspensivo. § 1º. O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes” [sic, g.n.]. Diante do exposto, considerando que a execução 

não está garantida por penhora, depósito ou caução, em observância ao 

disposto no referido dispositivo legal, ao menos por ora, indefiro o pedido 

de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos aos 

18.12.2017 (Doc. Id. 11206361) e, em prosseguimento, à luz do disposto 

nos arts. 5º, LV, da CF e 920, I, do CPC, determino a intimação da 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Sem embargo disso, intime-se a embargante para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os comprovantes de recolhimento e vinculação das guias de 

custas e taxas judiciais ao processo. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

16 de fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 13332-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CARNEIRO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do 

TJ/MT; após enviar comprovante de pagamento para posterior expedição 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 160519 Nr: 7927-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, em razão das rasuras contidas nas folhas 484/487, 

procedi à renumeração.

 CERTIFICO, por fim, considerando os Embargos de Declaração com 

efeitos infringentes (fls. 484/487), INTIMO o advogado RENATO FELICIANO 

DE DEUS NERY, OAB/MT, 6.193, para, querendo, no prazo de lei se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 83390 Nr: 828-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA SCHIMIDT LTDA., LUIZ 

CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEOPOLDO PIZZOLATO DE SÁ - OAB:30.962, RUI 

SANTOS DE SÁ - OAB:6.104-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, QUE INTIMO o Exequente, por seus advogados, a 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas sem êxito, 

indicando os endereços atualizados das partes a serem intimadas, em 05 

dias, bem como, no mesmo prazo, depositar os honorários do perito no 

valor de R$7.200,00, constantes nas fls. 296/304, bem como cumprir os 

atos e diligências que lhe competem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224557 Nr: 2484-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME, NILSON LEO SAUER, SHEILA 

HERINGER SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

executado(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e 

requeira o que entender de direito acerca da efetivação da penhora sobre 

o imóvel, conforme consta no termo de penhora e depósito de f. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224557 Nr: 2484-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME, NILSON LEO SAUER, SHEILA 

HERINGER SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que compareça nesta Secretaria 

para retirar a certidão de averbação da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 233022 Nr: 7462-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. J. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOLANGE SILVA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT

 Considerando que as partes transigiram, bem como, o cumprimento do 

acordo e a quitação integral do débito foi devidamente informado pela 

executada em 27.9.2017 (f. 94), homologo o acordo firmado em 12.9.2017 

(fls. 90/92) e, com fundamento nos artigos 487, III, "b" e 924, II, do CPC, 

declaro extinto o processo.

Eventuais custas remanescentes pela executada, conforme termo de 

acordo.

 Translada-se cópia desta sentença aos embargos à execução cód. 

265457 em apenso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 38091 Nr: 927-02.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:55172

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 332), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 21.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, previamente aos pedidos formulados pelo 

exequente em 22.10.2016 e 09.6.2017 (fls. 315 e 329, respectivamente), 

junte-se aos autos extratos das contas bancárias vinculadas ao 

processo, obtidos através do Sistema “Siscon Dj”, para apurar o 

“quantum” depositado pelo executado.

 Juntados os extratos, determino o levantamento dos valores depositados, 

mediante transferência bancária para a conta corrente nº 1308-0, Agência 

1492-3 do Banco do Brasil, de titularidade do credor (f. 329).

Outrossim, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo discriminado e atualizado da dívida, devendo abater do crédito 

exequendo os valores depositados pelo executado.

 Por conseguinte, em relação ao saldo remanescente, determino ao 

executado, em 05 (cinco) dias, apresentar qualificação completa dos 

atuais inquilinos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça (CPC, 77, IV, § 1º).

 Apresentada as qualificações, determino o cumprimento integral da 

decisão proferida em 13.7.2016 (f. 300), expedindo-se mandado de 

intimação aos atuais inquilinos, para depositarem o valor dos aluguéis na 

referida conta bancária do exequente, sob pena de crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do CP.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 129563 Nr: 8778-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMPINAS LTDA- EPP, ANA 

LÚCIA FERREIRA DESTEFANI, CAMILA DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO as partes do retorno dos autos da 

Segunda Instância, a sentença/acórdão do TJMT transitou em julgado em 

31/01/2018 (f. 309) e que, se nada for requerido, após 30 (trinta) dias, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, nos 

termos dos Provimentos n. 12/2017-CGJ/MT e 15/2017-CM/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171179 Nr: 6374-87.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JHONNES BRASIL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22.372-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 112), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 19.9.2017 e, se 

encontra em fase de cumprimento sentença de ação distribuída em 

25.6.2012, passo à sua análise e impulsionamento.

Em 27.7.2016 (f. 70), foi efetuada a penhora por meio do sistema 

“Renajud” do veículo motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa NJU3280, sendo 

de propriedade da devedora Rejane Vieira Lima.

 Não obstante, o exequente, por sua vez, em 06.9.2017 (fls. 101/105), 

requereu a apreensão e depósito do veículo penhorado, e nova tentativa 

de penhora on-line via sistema “Bacenjud” em contas da executada e caso 

infrutífera esta medida, a penhora de bens pelo “Renajud”.

Na espécie, pleiteia ainda o exequente que seja determinado a inscrição 

do nome da executada nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, 

pelo valor integral da dívida.

Diante disso, defiro parcialmente o pedido formulado pelo exequente em 

06.9.2017 (fls. 101/105), e com fundamento no art. 839, do CPC, determino 

a apreensão e depósito do bem penhorado em 27.7.2016 (f. 70) localizado 

no endereço fornecido pelo exequente (f. 102), e mercê do art 840, II, §1º 

do CPC, nomeio o próprio exequente como fiel depositário da motocicleta 

Honda/Biz 125 ES, placa NJU3280.

No caso, por se tratar de veículo automotor cujo valor é facilmente 

conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais, 

observe-se o disposto no art. 871, IV, do CPC, cabendo ao exequente 

comprovar a cotação de mercado do veículo.

Com fundamento no artigo 782, § 3º do CPC, determino a inclusão do nome 

da executada nos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, com 

referência à presente execução.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173635 Nr: 8868-22.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGÉRIO FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO as partes do retorno dos autos da 

Segunda Instância, a sentença/acórdão do TJMT transitou em julgado em 

22/01/2018 (f. 120) e que, se nada for requerido, após 30 (trinta) dias, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, nos 

termos dos Provimentos n. 12/2017-CGJ/MT e 15/2017-CM/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 179723 Nr: 511-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFANA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, QUE INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem-se acerca dos cálculos elaborados pelo Contador Judicial (f. 

206).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 272726 Nr: 11483-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLIA BHEATRIZ MARTINS, ELIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:MT 10455, RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468/MT, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, considerando o RETORNO dos autos principais n. 

8072-41.2006.811.0015 - código 79729 do TJMT (com trânsito em julgado 

em 12/6/2017), e que, as partes intmadas naquele feito, nada requereram, 

INTIMO a parte autora para, em 05 dias, tomar as providências que lhe 

competem diante do retorno daquele feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 248131 Nr: 17179-94.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE COMPRAS AMERICA 

INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E DE BENS LTDA ( PLANO 

NOVO LAR), WANDERLEY VIANA SANTOS, LEVI CAMARGO PACHECO, 

NOVOLAR HABITACIONAL LTDA - ME (PLANO NOVOLAR 

HABITACIONAL), MARCOS JOSE DA SILVA ABREU, MARIA LUCIA DA 

SILVA ABREU, VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (NLAR 

COOPERATIVA HABITACIONAL), GILDER GIOVANNI LACERDA MINGHELLI 

FERREIRA, GILDO ROSIMAR MINGHELLI FERREIRA JUNIOR, IVAN BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, em cumprimento a determinação de f. 105, que o réu 

Gilder Giovanni Lacerda Minghlli Ferreira, foi devidamente citado, 

pessoalmente por carta de citação com aviso de recebimento (f. 101v), 

porém deixou decorrer o prazo sem promover os atos e diligências que lhe 

competiam . Bem como, compulsando os autos verifica-se que as cartas 
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de citação com aviso de recebimento encaminhadas aos réus Wanderley 

Viana Santos, Levi Camargo Pacheco (fls. 93v e 98v), retornaram com 

assinatura de pessoa diversa.

 Certifico também, que encaminho os autos a expedição para de seja 

expedido cartas de citações dos demais réus nos novos endereços 

encontrados em busca junto aos bancos de dados à disposição do juízo 

(fls. 106/136).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191152 Nr: 12777-38.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo os advogados das partes de que foi designado 

o dia 9 de março de 2018, às 16h40, nas dependências do Fórum desta 

comarca, para realização da perícia médica, devendo o periciando 

comparecer munido de documentos e eventuais exames 

independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 128030 Nr: 7245-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA BONIFÁCIO VOLKWEIS DOS SANTOS, ALMIR 

BONIFÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX STEVES BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO AUDE - 

OAB:4.667/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que REENVIO a INTIMAÇÃO para o autor 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, sobretudo 

acerca dos documentos juntados às fls. 1.039/1.043.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011575-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA J INVESTIMENTOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FUMIO VATANABE (RÉU)

MARILENE LEIKO VATANABE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA OAB - PR18084 (ADVOGADO)

 

INTIMAR, o Advogado da Requerente para apresentar impugnação à 

contestação protocolada sob ID nº-11403384, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013594-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

INTIMAR o Advogado da Requerente, para no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação protocolada sob ID nº-11522068.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002903-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDIL RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHUTTER DO BRASIL LTDA (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO BELLINI JUNIOR OAB - RS24304 (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR a Advogada do Requerente para no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar impugnação às contestações constantes dos Ids. 9135759 

(Itaú Seguros S/A) e 11578966 (Schutter do Brasil Ltda).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012780-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR COENE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

INTIMAR o Advogado do Requerente para apresentar Impugnação à 

contestação constante do ID 11255742, uma vez que a requerida 

manifestou não ter interesse na audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU COAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006037-08.2017.8.11.0015. Exequente: João Paulo 

Cúria Pereira Executado: Nereu Coan. Previamente à análise dos pedidos 

formulados pelo exequente em 09.02.2018 (Doc. Id. 11728322), 

faculto-lhe, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da ordem 

preferencial prevista no art. 835, “caput” e § 1º, do CPC [1], bem como 

especificar o bem imóvel que oferecerá em garantia do juízo, conforme 

mencionado na referida petição (item “d” dos pedidos). Intimem-se. 

Sinop/MT, 16 de fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito 

[1] “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I 

- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 

Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - 

bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - 

ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do 

faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - 

direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a 

penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a 

ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto” [sic, g. n.].

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007152-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, que diante da comunicação feita pela Doutora Débora Roberta 

Pain Caldas, Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Sinop-MT, através do 

Ofício 006/2018/CEJUSC de que o Conciliador Dr. Jonas Edu Gruen, esta 

apto a conduzir as sessões das Audiências de Conciliação/mediação 

desta Terceira Secretaria Cível, atinentes ao artigo 334 do CPC, o qual foi 

credenciado pelo Tribunal de Justiça dos Estado de Mato Grosso e de 

acordo com a determinação do MM. Juiz de Direito desta Secretaria 

antecipo a audiência de conciliação para o dia 04 /04 /2018, às 16:00 

horas, ficando cancelada a audiência designada sob ID nº-10280251. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop, 16 de fevereiro de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009449-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECMETAL ESTRUTURAS METÁLICAS (RÉU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico, que diante da comunicação feita pela Doutora Débora Roberta 

Pain Caldas, Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Sinop-MT, através do 

Ofício 006/2018/CEJUSC de que o Conciliador Dr. Jonas Edu Gruen, esta 

apto a conduzir as sessões das Audiências de Conciliação/mediação 

desta Terceira Secretaria Cível, atinentes ao artigo 334 do CPC, o qual foi 

credenciado pelo Tribunal de Justiça dos Estado de Mato Grosso e de 

acordo com a determinação do MM. Juiz de Direito desta Secretaria 

antecipo a audiência de conciliação para o dia 04 /04 /2018, às 14:00 

horas, ficando cancelada a audiência designada sob ID nº-10282669. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop, 16 de fevereiro de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012362-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SCHENATTO (RÉU)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimar o advogado e autor Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO de 

que fora redesignada a audiência nos autos para o dia 18/4/2018, às 14 

horas, conforme certidão abaixo transcrita. Intimá-lo também para que no 

mesmo prazo recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Várzea Grande - MT, com a finalidade de 

proceder a citação e intimação dos requeridos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br, juntando-a aos 

autos para posterior expedição da referida carta precatória. Certifico, que 

diante da comunicação feita pela Doutora Débora Roberta Pain Caldas, 

Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania desta Comarca de Sinop-MT, através do Ofício 

006/2018/CEJUSC de que o Conciliador Dr. Jonas Edu Gruen, esta apto a 

conduzir as sessões das Audiências de Conciliação/mediação desta 

Terceira Secretaria Cível, atinentes ao artigo 334 do CPC, o qual foi 

credenciado pelo Tribunal de Justiça dos Estado de Mato Grosso e de 

acordo com a determinação do MM. Juiz de Direito desta Secretaria 

antecipo a audiência de conciliação para o dia 18 /04 /2018, às 14:00 

horas, ficando cancelada a audiência designada sob ID nº-10634166. O 

referido é verdade e dou fé. Sinop, 16 de fevereiro de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 285761 Nr: 19430-51.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SELMA GNASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. VILSON PAULO VARGAS para que no 

prazo de cinco dias efetue o depósito dos honorários do conciliador, 

referente à audiência realizada no dia 15/01/2018, mediante depósito 

judicial, vinculado aos presentes autos, uma vez que o deposito de fls. 

145 não foi realizado na forma adequada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182138 Nr: 3069-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON DOS SANTOS, ELIZABETE NOVAIS DOS 

SANTOS, DEVANIR RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR RODRIGUES PORTO, DILSON DOS 

SANTOS, ELIZABETE NOVAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Intimar o advogado do requerido Dr. MARCELO DA PIEVE para que no 

prazo de 05(cinco) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Sorriso - MT, a fim de 

inquirir a testemunha João Batista, ou no mesmo prazo diga se ela 

comparecerá neste juízo a fim de que seja inquirida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 195753 Nr: 17496-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALVIN VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. ROMUALDO JOSE ZALEVSKI para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligência, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de intimação por hora certa, no 

bairro: Setor Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 166089 Nr: 878-77.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES SANTOS, ORLANDO MOREIRA, CLÁUDIA 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, ORLANDO MOREIRA, WELINGTON BENDER, JOSE ALVES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 
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OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BRAGA SOARES 

ALTOÉ - OAB:16126/MT

 Intimar o advogado da requerida/reconvinte Dra. ELIZANGELA BRAGA 

SOARES ALTOÉ para que no prazo de quinze dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação de fls. 118/127 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152581 Nr: 670-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA, EDUARDO RIBEIRO DA CRUZ, IRIS CRISTINA 

HENRIQUES MARCHITTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA R. F. BLANCO - 

OAB:13.292, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:23981, 

MARCELO MEMÓRIA - OAB:14.107/CE, RENIA MARIA BEZERRA REIS 

DE MURO - OAB:21371-N/CE, RODOLFO LICURGO TERTULINO DE 

OLIVEIRA - OAB:10144, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a douta advogada da autora Dra. JOSERISSE HORTENCIO DOS 

SANTOS MAIA ALENCAR para que no prazo de cinco (05) dias recolha as 

guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, com a finalidade de proceder a 

penhora e demais atos, sendo que referidas guias encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 229246 Nr: 5170-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME WALTER DALMAZO, ALINE CRISTINA 

WALTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Intimar o advogado do devedor Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY para 

que em 15 dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido na 

petição de fls. 277/310 e 312/313, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor da condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003153-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE APARECIDA MARKOSKI DA CUNHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003153-06.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID nº 11487665, suspendendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do 

devedor, sob pena de devolução da precatória para a comarca de origem. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000949-52.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de 

pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000473-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 (ADVOGADO)

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000473-14.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

parte requerente atendeu aos requisitos do artigo 3º, § 12, do Decreto Lei 

nº 911/69, defiro o pedido de Busca e Apreensão do seguinte veículo: 

MARCA: FIAT MODELO: PUNTO EVO ATTRACTIVE 1.4 EVO 8, 

ANO/MODELO: 2012/2013; COR: VERMELHA, CHASSI: 

9BD11818LD1216628, PLACA: FHD-4339; UF: SP. Expeça-se mandado a 

fim de efetuar a busca e apreensão do veículo, observando-se o 

endereço fornecido no ID nº 11462616, depositando-se o bem em mão do 

fiel depositário. Após, comunique-se o Juízo do processo originário, 

acerca da apreensão do veículo, via malote digital, conforme determina o 
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artigo 636, da CNGC/MT, arquivando-se os autos, em seguida, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002987-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE HECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002987-08.2016.8.11.0015 Tendo em vista que 

decorreu o prazo requerido nos autos no ID nº 11266882, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009162-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SOUZA GOUVEIA (RÉU)

LAURA FAUSTINO LANGUE (RÉU)

JOSEFA MARIA DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

ESTELINA MARIA DE SOUZA (RÉU)

DORVALINO FAUSTINO DE SOUZA (RÉU)

ESILDA DE OLIVEIRA ONEDA (RÉU)

VERANICE DE SOUZA SCHONS (RÉU)

MANOEL FAUSTINO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009162-81.2017.8.11.0015 Ante a manifestação de 

ID nº 11410136 e em observância ao art. 3º, § 3º, do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12/06/2018, às 13h30min, 

a ser realizada na sala de audiencias deste juízo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 20 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011117-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (Quarenta e dois 

reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012894-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 20 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - RO8590 (ADVOGADO)

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FABRICIA DE PINHO TEIXEIRA BORGES 03107694185 

(EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$56,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 20 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190175 Nr: 11624-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO SIMONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, verifico que a ação foi distribuída em 03/09/2013, estando 

em trâmite há mais de 04 (quatro) anos, necessitando-se dar mais 

celeridade aos autos, motivo pela qual indefiro o pedido de suspensão de 

fls. 41.

 Desta forma, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, 

apresente endereço correto e atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168786 Nr: 3799-09.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. P. DA SILVA E CIA LTDA. - GEFORCE - Sistemas de 

Segurança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULARROZ INDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Traslade-se cópia da procuração constante na exceção de 

incompetência nº 188084, e cadastre-se o advogado lá constante no 

Sistema Apolo.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 3926-49.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉCIO S/A, INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para determinar: 1) a resolução dos contratos acostados às fls. 

26/28, 30/37 e 39/46, bem como a declaração de ineficácia das garantias 

contratuais vinculadas aos aludidos instrumentos. 2) a condenação da 

requerida Insol do Brasil Armazéns Gerais e Cerealista Ltda ao 

pagamento, em favor do requerente, da multa contratual constante na 

“cláusula 11ª” dos contratos de fls. 30/37 e 39/46.Por fim, considerando 

que a parte requerida decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Transitada 

esta em julgado, pagas as custas processuais, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 19/02/2018GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192880 Nr: 14594-40.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN RAFAEL TEODORO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

PREVIDELLI - OAB:6.071-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO O 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre ofício de fl. 168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221908 Nr: 814-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR NAKAMURA MASLAWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl. 45: 

"Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos 

supra, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO 

(MOTOCICLETA) DESCRITO NO MANDADO, DO REQUERIDO ARTUR 

MAKAMURA MASLAWSKI, tendo em vista que não encontrei o veículo. 

Estive na Rua Tubarão e não encontrei o nº12, pois do nº 10 pula para o 

nº20, estive no nº50 e conversei com o Sr. Batista que não conhece o 

requerido."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 315465 Nr: 17951-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FARIAS, IVANIR AUDETE MORENO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 
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INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160121 Nr: 7471-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREIS MARINHO FERREIRA, MARIA CELIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, EVARISTO TAGLIARI 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:11.675-B/MT, MARCELO ANTONIO THEODORO - 

OAB:11.672-B/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208 A

 (...) À vista do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do 

artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, I do mesmo codex.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de custas\despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2º, do CPC/2015. 

Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174815 Nr: 10334-51.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA JAQUELINE MARTINEZ MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 

I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO os 

REQUERIDOS de que não há custas pendentes para pagamento, tendo em 

vista que já foram recolhidas integralmente quando da distribuição da 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177750 Nr: 13580-55.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS REGINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre ofício de fl. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316522 Nr: 578-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias:

a) efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 referente diligência do 

(a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 b) juntar cálculo atualizado do débito.

Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória 

será devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171854 Nr: 7027-89.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO EDUARDO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DA SILVA, PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

MT

 [...]com relação à lide principal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para:a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$5.238,55 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, em favor do 

requerente, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

incidindo juros moratórios de 1% ao mês, ambos devidos desde a data do 

efetivo prejuízo (19/11/2011), b) CONDENAR a requerida ao pagamento do 

valor de R$809,00 (oitocentos e nove reais) mensais, a título de lucros 

cessantes, durante o período de 19/11/2011 a 19/08/2012, devendo ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo de juros de mora de 1% ao 

mês, desde o dia em que os rendimentos do requerente deveriam ser 

depositados (...).c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$15.000,00 

(quinze mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será 

feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 

362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
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mês, devidos a partir do evento danoso (...).Outrossim, ressalta-se que a 

verba recebida pelo requerente, à título de indenização do seguro 

obrigatório por invalidez – DPVAT, no valor de R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), deverá ser deduzido da indenização ora fixada 

judicialmente, [...]condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação[...].Quanto à lide 

secundária, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES [...]:Condenar a 

seguradora a ressarcir a requerida do valor relativo aos danos materiais a 

que estes foram condenados, nos limites da apólice de nº. 

0531.16.1974320 (R$50.000,00 - fls. 214).- Deixo de condenar a 

denunciada à lide ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não 

ofereceu resistência à pretensão regressiva da denunciante, aceitando a 

denunciação da lide. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171384 Nr: 6406-92.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO GALVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBSON VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - 

OAB:15.255-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a 

título de indenização por danos materiais, a importância de R$1.276,00 (um 

mil e duzentos e setenta e seis reais), devendo ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (09/05/2012 

– Súmula 43/STJ), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 

405 do CC). Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131119 Nr: 10335-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE FEITOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATOS 

PEREIRA - OAB:OAB-MT 8718

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando 

o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º incisos I a IV, do Novo 

Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 23).Transitada esta em julgado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 8430-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V & W TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167009 Nr: 1845-25.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON FERNANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA., SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas 

ao pagamento da quantia de R$ 3.185,59 (três mil, cento e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, devendo 

ser atualizada monetariamente desde 02/01/2012 (Súmula 43, do STJ) e 

acrescida dos juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC).Por fim, 

considerando que a parte requerida decaiu da maior parte dos pedidos, 

condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 121734 Nr: 894-02.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE FEITOSA DA SILVA, FRANCISCA 

DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando 

o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º incisos I a IV, do Novo 

Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 54).Transitada esta em julgado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227439 Nr: 4121-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HUCK (ESPÓLIO), ELCIO HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO movida por ESPOLIO DE NELSON HUCK, 
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representado pelo inventariante ELCIO HUCK em face de BANCO DO 

BRASIL S/A.

Às fls. 422/423, a parte executada informou o pagamento do valor 

remanescente, de forma que, às fls. 429/430, a parte exequente se 

manifestou concordando com os valores depositados pela executada, 

pugnando pelo levantamento dos valores e extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 423), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 396 em favor do 

exequente, tendo em vista que seu procurador tem poderes para receber 

(fls. 21).

Após, pagas as custas pela executada (fls. 115/120), arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188039 Nr: 9350-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABELARDO LUIZ LUPION MELLO, DENISE MARIA 

FRANCO DEBONI LUPION MELLO, EDUARDO FRANCO DEBONI, EMÍLIO 

CORNELSEN NETO, SILVIA REGINA DEBONI CORNELSEN, ARMANDO 

FRANCO DEBONI, DANIELA VERONESI DEBONI, PAULO FRANCO DEBONI, 

CARLA BIANCHI DEBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍZZE DE OLIVEIRA 

LANGARO ALVIM - OAB:OAB/MT 14.756

 Intime-se o perito nomeado às fls. 548/555 para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, sobre a manifestação de fls. 571 e o pedido de 

parcelamento pleiteado pelo requerido às fls. 572.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 10003-45.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO BORGES, LUCIENE GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a representante do espólio, Orlanda Mocelin, a colacionar aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a certidão de óbito de Vilson Miranda 

e certidão da atual fase do processo de inventário, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159493 Nr: 6793-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Código nº 159493

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Determino 

a suspensão dos efeitos da decisão de fls. 134/135, nos termos da liminar 

proferida no Agravo de Instrumento n.º 1000701-34.2018.8.11.0000 (fls. 

156/157), até julgamento do mérito do recurso.

Remetam-se as informações prestadas em apartado, via Malote Digital, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172395 Nr: 7335-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALHARIA 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 

quitada a obrigação de pagamento com a requerida, referente ao contrato 

n.º 03503, no importe de R$236,10 (duzentos e trinta e seis reais e dez 

centavos), consoante dados constantes às fls. 14. Bem assim, confirmo a 

tutela de urgência deferida às fls. 17/20, a qual determinou a exclusão do 

nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, com 

relação ao débito discutido nos autos. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas processuais, poderá a requerida levantar os depósitos efetuados 

em juízo. Após, procedam-se com as anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos.Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Sinop/MT, 20 de fevereiro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 297794 Nr: 7080-94.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROMO SINOP FOTOLITOS PARA GRÁFICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MG 170641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909

 Em atenção à informação contida às fls. 71, nomeio como perito 

substituto, o expert Ariovaldo José Silva, engenheiro mecânico, que 

poderá ser localizado na Rua 24 de Outubro, nº 959, Bairro Popular, 

Cuiabá-MT.

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários (art. 465, § 2º, do CPC/2015).

Após, no prazo de 10 (dez) dias, as partes deverão se manifestar sobre a 

proposta dos honorários.

 Se não houver impugnação ao valor dos honorários, intime-se a parte 

requerida para depositar 50%, no prazo de 05 (cinco) dias. O restante 

deverá ser depositado após a entrega do laudo. Após, intime-se o perito 

para designar data, horário e local para realização da perícia, 

comunicando este Juízo, a fim de que as partes sejam intimadas.

O Perito deverá ainda, assegurar aos assistentes técnicos das partes o 

acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 466, §2º, do CPC/2015.

Desde já, concedo ao perito o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

da realização da perícia, para entrega do laudo, devendo conter os 

requisitos elencados no artigo 473 do CPC/2015.

Apresentado o laudo, remetam-se os autos ao Juízo Deprecante.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001693-18.2016.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial e protesto. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: OBE-7402, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - RO8590 (ADVOGADO)

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FABRICIA DE PINHO TEIXEIRA BORGES 03107694185 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000734-76.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifiquem-se os executados de que poderão, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderão os devedores, ainda, no prazo 

aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SPAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000840-38.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifiquem-se os executados de que poderão, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderão os devedores, ainda, no prazo 

aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO ANTONIO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000449-83.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
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por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004681-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GUINDANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DE SOUZA FORMAGIO (RÉU)

DENILSON JOSE ALVES (RÉU)

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004681-75.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 11433824. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1004681-75.2017.8.11.0015 – Ação de Despejo, movida por ARI GUINDANI 

em face de D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA – ME, SUZANA DE 

SOUZA FORMAGIO e DENILSON JOSE ALVES. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, pela requerente, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002797-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIS ANSOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002797-11.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11738663. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1002797-11.2017.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RICARDO LUIS 

ANSOLIN. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279307 Nr: 15562-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODS, EOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.36, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2018 

as 13h30min., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 

– CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268140 Nr: 8479-95.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT14.093-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a contestação foi apresentada no prazo legal. Diante do 

exposto, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo o advogado da parte autora, 

para que se manifeste nos autos, no prazo legal.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000082-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTINA RIBEIRO DE RIBEIRO OAB - 008.525.239-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000082-59.2018.8.11.0015 AUTOR: 

LAUDELINO RIBEIRO REPRESENTANTE: VICENTINA RIBEIRO DE RIBEIRO 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando que o presente feito eletrônico foi recebido no PLANTÃO na 

data de (23/12/2017) e já houve o deferimento da tutela antecipada e 

considerando que já existe outro processo em trâmite nessa Vara, PJe nº 

1013588-39, DETERMINO a JUNTADA no Sistema PJe de número 

1 0 0 0 0 8 2 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  n o  P J e  d e  n ú m e r o 

1013588-39.2017.8.11.0015 por se tratarem das mesmas partes, da 

mesma causa de pedir e pedido. II - Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008315-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONCALVES DA LUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008315-79.2017.8.11.0015 AUTOR: 

RENATO GONCALVES DA LUZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE a DECISÃO do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT juntada por meio do Id número 

11105004. II – Após, PROSSIGA O ANDAMENTO DO FEITO. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002511-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDIR CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002511-33.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDIR CASSIANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Determino que a Secretaria 

INTIME a Parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da REALIZAÇÃO ou não do PROCEDIMENTO de 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO” e em caso afirmativo mencionar aonde o fez. II – 

Após, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001054-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELI HELENA GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001054-29.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CELI HELENA GANDOLFI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, 

inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via 

MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002511-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002511-33.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDIR CASSIANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Determino que a Secretaria 

INTIME a Parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da REALIZAÇÃO ou não do PROCEDIMENTO de 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO” e em caso afirmativo mencionar aonde o fez. II – 

Após, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013149-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI KELI DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013149-28.2017.8.11.0015 AUTOR: 

GREICI KELI DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o pleito formulado em ID Num. 11703932, ao 

que DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT que forneçam à parte Requerente e mais 01 (um) 

acompanhante, as passagens aéreas de ida e volta, sendo o trecho de 

Sinop/MT a Cuiabá/MT de responsabilidade do Segundo Requerido, e o 

trecho de Cuiabá/MT a Barretos/SP de responsabilidade do Primeiro 

Requerido, com espeque na Resolução da CIB n.° 061, de 16 de dezembro 

de 2003, da data do agendamento da CONSULTA, ressaltando que a 

mesma está marcada para 28/02/2018, consoante se infere do documento 

de ID Num. 11703999, devendo para tanto serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e a DIRETORA DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SAÚDE para o devido cumprimento desta decisão. II – 

Consigne-se que a ORDEM JUDICIAL deve ser cumprida independente de 

nova INTIMAÇÃO, quando comprovado pelo Autor(a) tratar-se do 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO tutelado nos autos, eis que a 

obrigação é de TRATO SUCESSIVO; Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 225091 Nr: 2792-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATUIRES NIGEL ALEXANDER JUNIOR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT (FUNCAB)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 164/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 109412 Nr: 1722-32.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BORGES DA SILVA, ELIANE BORGES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196689 Nr: 18405-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL APARECIDA DE OLIVEIRA VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 
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de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200278 Nr: 2946-29.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 98/111, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 248979 Nr: 17673-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ GARCIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 95/117, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 652-09.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, expeço intimação ao advogado LEDOCIR ANHOLETO 

como segue: PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de fl. 269 e 

reiterado à fl. 248, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora, para que, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos mais 02 (dois) 

ORÇAMENTOS ATUALIZADOS, de diferentes farmácias e de cada 

medicamento vindicado, a fim de que este Juízo escolha aquele de MENOR 

VALOR, eis que cabe a parte INTERESSADA carrear os ORÇAMENTOS 

necessários para viabilizar o BLOQUEIO, pois em que pese este ser o 

único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para aquisição de 

medicamentos por particulares.II – Considerando que o CAUSÍDICO já fora 

anteriormente intimado à fl. 257 acerca do mesmo teor do presente 

despacho, reiterado à fl. 267, se não providenciar o solicitado a 

consequência será a EXTINÇÃO DO PROCESSO.III - Após, CONCLUSO 

para ULTERIORES DELIBERAÇÕES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 272922 Nr: 11604-71.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH DALL'OGLIO, ODETE ANTONIETA DALL' OGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA interposta por 

JUDITH DALL’OGLIO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

às fls.103 consta a informação de que o Requerente veio a óbito, 

conforme certidão de óbito acostada às fls.108.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que às fls.103 há a informação de que o 

Requerente veio a óbito, e por tratar-se de intransmissibilidade do direito 

material, não conduz a presente demanda a outro destino, senão o 

horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 266757 Nr: 7572-23.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA interposta por JOSE CARLOS DA SILVA, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT e ESTADO DE MATO GROSSO.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

às fls.69/Verso consta a informação de que o Requerente veio a óbito, 

conforme certidão de óbito acostada às fls.74.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que às fls. 69/Verso há a informação de 

que o Requerente veio a óbito, e por tratar-se de intransmissibilidade do 

direito material, não conduz a presente demanda a outro destino, senão o 

horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178946 Nr: 14802-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 
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conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 

SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264338 Nr: 6141-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. CONCEIÇÃO DA COSTA, ELENIR CONCEIÇÃO DA 

COSTA NIEUWENHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANE ALMEIDA MARASINI - 

OAB:14619/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo.

É o Relatório. Decido.

 A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN.

 É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código 

de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida 

a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO.

Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO 

do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, especialmente nos 

casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a 

execução tão-somente após o seu pagamento integral, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

 Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente.

“Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, 

SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado 

parcelamento.

 DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição.

 FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 297794 Nr: 7080-94.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROMO SINOP FOTOLITOS PARA GRÁFICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MG 170641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a COMPETÊNCIA das 

VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de Cuiabá, Rondonópolis, 

SINOP, Várzea Grande, referente ao PROCESSAMENTO das CARTAS 

PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO 

ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente 

missiva para as VARAS CÍVEIS desta COMARCA, nos termos dos artigos 

1º e 2º daquela RESOLUÇÃO;

 II – CUMPRA-SE.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012732-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDMA JUNIA ALEIXO DE LUNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012732-75.2017.8.11.0015 AUTOR: 

QUEDMA JUNIA ALEIXO DE LUNA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por QUEDMA JUNIA 

ALEIXO DE LUNA, por meio de sua advogada, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico do 

Município ou pelo Prefeito Municipal. A TUTELA ANTECIPADA foi DEFERIDA 

(Id 10781953), nos termos postulados, contudo, por meio do PETITÓRIO (Id 

11602905), a Parte Requerente alega que em razão da alteração da 

dosagem de ENOXAPARINA 40mg para 80mg, conforme atestado de 

hematologista, pugna pela modificação do pedido . Vieram-me os autos em 

CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Imperioso destacar que o PEDIDO dos 

autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE. A realização do PROCEDIMENTO 

VINDICADO que viabiliza o tratamento é mero MEIO para que se ALCANCE 

o FIM, em si, da postulação judicial, qual seja, o TRATAMENTO de SAÚDE a 

que deve ser submetido o demandante. Bem sintetizou a matéria o Des. 

Irineu Mariani, quando do julgamento dos Embargos de Declaração nº 

70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara Cível): “(...) Não há confundir 

modificação do pedido com modificação do medicamento. O pedido é de 

assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios necessários, ou os 

medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o processo o 

medicamento necessário era um, e durante a tramitação do processo, por 

inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da moléstia, passa a 

ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. Absurdo pensar que a 

parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, o pedido é de 

assistência à saúde. Não há confundir modificação do pedido com 

modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o ENTENDIMENTO 

do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO 

APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste modificação do pedido 

quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O Ministério Público é 

legítimo para ingressar com ação civil pública para defesa de direitos 

individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, DR.SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2013, Data 

da publicação no DJE 12/04/2013). Além disso, o pleito foi formulado 

ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi possível porque 

COMPROVADA a necessidade, conforme Laudo Médico acostado aos 

autos (Id 10364333) e, consequentemente, análise por este Juízo da 

viabilidade da alteração, sem, em nenhum momento, subtrair dos 

Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex positis”, DEFIRO o 

PLEITO ESTAMPADO no Id 11602905, DETERMINANDO aos Requeridos 
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ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT que disponibilizem 

IMEDIATAMENTE à parte Requerente o medicamento “Enoxaparina 80mg, 

30 doses/mês, totalizando 126 ampolas”, conforme Receituário Médico e 

Orçamento de Id 11603010, caso em que, verificado o não atendimento, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330, CPP). Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, 

todos da SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta 

decisão. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001106-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001106-25.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR IMPETRADO: 

PRESIDENTE DETRAN MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANTONIO ROBERTO 

GARCIA JUNIOR, em desfavor do PRESIDENTE DO DETRAN MT - Ilmo. Sr. 

ARNON OSNY MENDES LUCAS. Aduz que o Impetrante “é Psicólogo perito 

examinador credenciado pelo DETRAN – MT desde 2014”, e que “para 

continuar no exercício da função pública, o impetrante precisa da 

renovação anualmente do credenciamento”, “sendo assim, o impetrante 

fez o requerimento de renovação em 30/11/2017 para o exercício 2018, 

apresentando, além das certidões previstas em Lei, alguns documentos 

exigidos pelo próprio órgão de trânsito - protocolo nº 643370/2017”. 

Sustenta, que seu requerimento foi indeferido, eis que “A autoridade 

coatora aduz “que o interessado não demonstrou possuir o título de 

especialista em trânsito, devidamente reconhecido pelo CFP/CRP, nos 

termos do artigo 18 da Resolução do CONTRAN nº 425/2012.”, 

equivocando-se, notadamente, uma vez que tal exigência é exclusiva para 

NOVOS CREDENCIAMENTOS”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

afim de “PROCEDA A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO do impetrante, 

notificando-se a autoridade coatora por meio do endereço eletrônico 

constante da qualificação”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Vejamos: “In casu”, o 

IMPETRANTE requer que seja realizado a renovação de seu 

credenciamento perante o órgão Detran para que o mesmo possa exercer 

suas atividades como Psicólogo perito examinador. O CERNE da 

CONTROVÉRSIA gira em torno de que a parte IMPETRANTE teve ser 

requerimento de renovação de credenciamento indeferido por não 

demonstrar possuir o titulo de especialista em Psicologia do Trânsito, 

devidamente reconhecida pelo CFP/CRP, nos termos do artigo 18 da 

Resolução CONTRAN nº 425/2012. Neste sentido, vale ressaltar os 

seguintes artigos da Lei nº 10.115, de 10 de junho de 2014 que “dispõe 

sobre o credenciamento, de médicos e psicólogos para realização de 

exames de aptidão física e mental de candidatos à obtenção da Carteira 

Nacional de Habilitação, no âmbito do Estado de Mato Grosso: “CAPÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO Art. 4º O credenciamento de médicos e psicólogos 

peritos examinadores será realizado apenas para pessoa física e deverá 

atender os seguintes critérios: I - médicos e psicólogos deverão ter, no 

mínimo, 02 (dois) anos de formados e estar regularmente inscritos no 

respectivo Conselho Regional; (...) III - o psicólogo deve ter Título de 

Especialista em Psicologia do Trânsito, devidamente reconhecido pela 

entidade certificadora OU ter concluído com aproveitamento o curso 

Capacitação Para Psicólogo Perito Examinador de Trânsito. § 2º Até 

quatorze de fevereiro de 2015 será assegurado ao psicólogo que tenha 

concluído e sido aprovado no curso de Capacitação para Psicólogo Perito 

Examinador de Trânsito, de 180 (cento e oitenta) horas, ou curso de 

Especialista em Psicologia do Trânsito, o direito de solicitar credenciamento 

ou de continuar a exercer a função de perito examinador. § 3º A partir de 

15 de fevereiro de 2015 a solicitação para o credenciamento só será 

permitida aos psicólogos portadores de Título de Especialista em Psicologia 

do Trânsito devidamente reconhecido pela entidade certificadora. Art. 5º O 

Profissional interessado no credenciamento deverá encaminhar 

requerimento ao Presidente do DETRAN, anexando, além dos descritos no 

artigo anterior, os seguintes documentos: I - curriculum vitae; II - fotocópia 

autenticada da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física - CPF, 

da carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo conselho; III - 

diploma de graduação de médico ou psicólogo; IV - comprovante de 

inscrição no conselho profissional; V - para os médicos: certificado 

estabelecido no inciso II e § 1º do artigo anterior; VI - para os psicólogos: 

certificado estabelecido no inciso III e § 2º do artigo anterior; VII - certidões 

negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual; VIII - certidão negativa do 

conselho profissional; IX - certidão negativa do INSS; X - comprovante de 

domicílio; XI - certidão negativa da corregedoria do DETRAN; XII - certidão 

negativa de pontos na Habilitação. § 1º A renovação do credenciamento 

será anual e automática, ficando vinculada à apresentação das certidões 

relacionadas neste artigo. § 2º Havendo o descredenciamento em 

decorrência de punição do DETRAN, o profissional ficará impedido de 

realizar um novo credenciamento pelo período de 10 (dez) anos. Desta 

forma, verifica-se, que a para a renovação do cadastramento a lei 

10.115/2014, em seu § 1º do art. 5º, aduz que a mesma ocorre 

automática, vinculada a apresentação das certidões, ou seja, o 

IMPETRANTE continua com o vínculo se confirmando apenas no momento 

em que são comprovados os requisitos necessários com as certidões. 

Contudo, o documento mais importante que o IMPETRANTE deveria 

apresentar é o descrito no inciso VI do art. 5º da citada lei, qual seja, “para 

os psicólogos: certificado estabelecido no inciso III e § 2º do artigo 

anterior”, sendo este o curso de Capacitação para Psicólogo Perito 

Examinador de Trânsito, de 180 (cento e oitenta) horas, OU curso de 
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Especialista em Psicologia do Trânsito. Assim, o IMPETRANTE apresenta 

CERTIFICADO de curso de Capacitação para Psicólogo Perito Examinador 

de Trânsito, de 180 (cento e oitenta) horas em ID. Num. 11788224 - Pág. 

4-5, adquirindo, assim, o direito de continuar a exercer a função de perito 

examinador, conforme a lei, eis que se trata de RENOVAÇÃO de 

credenciamento. Logo, diante do pedido de renovação de credenciamento 

do IMPETRANTE, da comprovação curso de Capacitação para Psicólogo 

Perito Examinador de Trânsito, de 180 (cento e oitenta) horas em ID. Num. 

11788224 - Pág. 4-5, bem como do teor do art. 5º, § 1º da lei 10.115/2014, 

entendo presente os requisitos autorizadores, sendo assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, CONCEDO a LIMINAR 

PRETENDIDA, no sentido de determinar RENOVAÇÃO DO 

CREDENCIAMENTO do IMPETRANTE como PSICÓLOGO PERITO 

EXAMINADOR, junto ao Município de Colíder/MT, sob código 844. 

NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), por 

meio do ENDEREÇO ELETRÔNICO indicado em ID. 11803422, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as INFORMAÇÕES 

que entender(em) ser pertinentes, bem como CIENTIFIQUE o ÓRGÃO de 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL da PESSOA JURÍDICA INTERESSADA, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANE ALVES LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007248-79.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LOIANE ALVES LINHARES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de ter 

devidamente quitado a fatura da sua linha telefônica do mês 04/2017 no 

valor de R$ 157,90 (cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos), 

esta teve o serviço de internet foi parcialmente bloqueado pela requerida, 

sendo restabelecia apenas via tutela antecipada deste juízo (id. 8104575). 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem o suposto inadimplemento por parte 

da autora a ensejarem a suspensão do serviço de sua internet. 

Inobstante, a requerente traz aos autos o comprovante de pagamento (id. 

8101007 - Pág. 5 e 8101041), o qual faz prova do adimplemento do débito. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistente a 

relação jurídica entre as partes, não restando comprovada a contratação 

do serviço pela parte autora, apto a legitimar os descontos em sua conta. 

Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos 

débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos 

morais. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente 

arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. Sendo ainda certo, nos termos da Súmula 227, 

STJ, a viabilidade dos danos morais pleiteados em virtude da negativação 

indevida do nome da parte Requerente, eis que tal fato afeta de forma 

objetiva sua honra posto que traduz-se em desprestígio ao seu nome 

perante credores, consumidores e terceiros; bem como, afeta suas 

relações comercias dada as restrições ao crédito decorrentes de tal ato. 

Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS 

MORATÓRIOS. […] 6. No que tange à prova do dano moral, por se tratar 

de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida 

em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela 

parte autora, é o denominado dano moral puro. 7. A postulante é pessoa 

jurídica, a negativação gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao 

nome e imagem perante à sociedade, na medida em que pode depender de 

crédito para manter suas atividades. 8. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. Quantum mantido diante da ausência de recurso da parte autora. 

Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 70072441413, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/04/2017) O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para REATIFICAR 

a tutela antecipada concedida id. 8104575, bem como, DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS referente à fatura 04/2017; e para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se 

ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do nome da parte 

autora referente ao débito versado nos autos. Sem condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011076-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010444-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010444-06.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: PISOTETO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: DEVANIR CRISOSTOMO DA 

SILVA Vistos etc. Defiro o requerimento de Id 9388998, em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil.” Dessa forma, expeça-se edital para citação do executado, devendo 

o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma 

vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que 

não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 

03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração 

com poderes de receber e dar quitação, para expedição de Alvará Judicial 

ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/04/2018 10:00. Terça-feira, 20 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/04/2018 08:15. Terça-feira, 20 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010603-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

X S ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO NEGATIVA

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010398-22.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI WAECHTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENITA BARBIERI SOUTA (EXECUTADO)

ICONE - INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE BARBIERI (EXECUTADO)

KAMILLA BARBIERI SOUTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010398-22.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: ERNI WAECHTER EXECUTADO: 

ICONE - INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA - ME, ALEXANDRE BARBIERI, 

ERENITA BARBIERI SOUTA, KAMILLA BARBIERI SOUTA Vistos etc. Defiro 

o requerimento de Id 9676083, em consonância com o enunciado n.º 37 do 

Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, expeça-se edital 

para citação dos sócios da empresa executada,de acordo com a 

qualificação indicada em Id 2278179, para se manifestarem quanto ao 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, devendo o mesmo 

ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com 

prazo máximo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEDI DOS SANTOS DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOIHANY PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA 04355883116 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-29.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: TEDI DOS SANTOS DE MACEDO 

EXECUTADO: SOIHANY PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA 04355883116 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada. Em Id 5000837 Certidão de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica que demonstra quadro social da empresa 

individual. Pois bem. No caso do empresário individual ou de firma 

individual, uma vez que o patrimônio do empresário individual confunde-se 

com o pessoal no caso dos autos, de sorte que corresponde a um só 

conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa física, mesmo que sirva 

à atividade empresarial exercida de forma individual, não é necessária sua 

desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade 

passiva ou citação. Portanto, nada obsta que se proceda a penhora do 

patrimônio do sócio da empresa individual para garantir o pagamento de 

dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa. Nesse sentido é 

pacífica a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL 

COM A PESSOA FÍSICA. Considerando que, no caso de firma individual, 

empresa e empresário se confundem, não há óbice para que os bens da 

pessoa física respondam por dívidas pessoais da empresa. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70050560705, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 24/08/2012).Decisão monocrática. Agravo de instrumento. 

Ensino particular. Ação monitoria. Possibilidade de deferimento da consulta 

pelo BACEN-JUD e da penhora on line, em nome do empresário individual. 

O empresário individual possui personalidade jurídica diversa da pessoa 

física apenas para fins fiscais. Ausência de distinção entre o patrimônio 

da firma individual e o da pessoa física. Recurso provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70049331978, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/06/2012). TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL. 

PENHORA ON LINE. SÓCIO. CABIMENTO. Tratando-se de execução fiscal 

proposta contra firma individual, na qual há identidade entre empresa e 

pessoa física, não consubstanciando pessoa jurídica, possível a 

perfectibilização de penhora on line sobre crédito existente no CPF de seu 

único sócio. (Agravo de Instrumento Nº 70048695365, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima 

da Rosa, Julgado em 02/05/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO. PLEITO DE PENHORA ON LINE. 

FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA FIRMA 

INDIVIDUAL E DA PESSOA FÍSICA DE SEU TITULAR. CABIMENTO. 

Conforme referido nas razões de recurso, a decisão atacada incorre em 

erro material ao fazer menção ao pleito de que sejam atingidos os "sócios 

referidos no contrato social", tendo em vista em que a agravada 

constitui-se em firma individual, o que é comprovado pelos documentos 

que instruem o recurso Na situação, considerando que a executada é 

firma mercantil individual, forçoso reconhecer que há evidente confusão 

entre a pessoa jurídica e a pessoa física do proprietário. Desta forma, 

existindo confusão entre o patrimônio da firma individual e o da pessoa 

física de seu titular, tenho que não há empecilho ao deferimento do pedido 

de que a penhora on line possa recair sobre eventuais contas existentes 

em nome da pessoa física (Trinida Rodrigues Velasque) titular da firma 

individual. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70047870464, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/04/2012). Pelo 

exposto, DECIDO: 1- PROCEDA A SECRETARIA DA VARA COM A 

INCLUSÃO DA SÓCIA, devendo ser retificado o polo passivo dos autos, 

passando a constar o nome da sócia no polo passivo da demanda - 

SOIHANY PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA - CPF 043.558.831-16. 2- 

INTIME-SE a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CAMILA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000464-52.2018.8.11.0015 REQUERENTE: INGRID CAMILA RIBEIRO 

PEREIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos verifico que a autora não 

juntou aos autos comprovante de endereço, razão porque determino que 

INTIME-SE a mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 do CPC, EMENDE A INICIAL juntando o referido comprovante em 

seu nome, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo, bem como colacione comprovante de 

pagamento da mensalidade que deu azo à negativação de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito (data de vencimento. 17/04/2017) Com o 

aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012377-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERITON JOAO KOSOUSKI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR CAVAGLIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012377-14.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: NERITON JOAO KOSOUSKI - 

EPP EXECUTADO: ALTAIR CAVAGLIERI Vistos, etc. 1. INDEFIRO o 

postulado de Id 10593672, eis que, compulsando os autos verifico que até 

o momento a executada não fora regularmente citada dos termos da 

presente execução, assim sendo, é temerário acolher o pleito de 

expedição de certidão de dívida, nos termos do petitório supracitado. 2. 

Com efeito, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique o atual endereço da executada, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012798-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ALBERTO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012798-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VOLNEI ALBERTO PACHECO 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID de n.º 11394582 a 

parte requerente COMUNICA o descumprimento da decisão proferida por 

este Juízo em ID de nº. 10758572. Posto isso, DECIDO: 1. INTIME-SE a 

PROMOVIDA para que, CUMPRA IMEDIATAMENTE a OBRIGAÇÃO fixada 

na decisão interlocutória de ID n.º Transcrevo: “... determinando a 

EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, 

INTIME-SE a reclamada para que cumpra a presente decisão, bem como, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do autor, até ulterior 

deliberação deste juízo...” EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SCPC/SERASA/SOBRETUDO SPC SÃO PAULO), solicitando o 
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cumprimento da presente decisão. 2. Fica desde já FIXADA a MULTA 

DIÁRIA no valor de R$ 100,00 (cem) reais, nos termos do art. 537 do 

CPC/2015; Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010899-34.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ERCILIO MARTINI JUNIOR 

REQUERIDO: CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Dê proêmio, TORNO SEM EFEITO o despacho 

anterior (Id 11653122). Com efeito, DECIDO: 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

09h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001101-03.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JULIO CESAR PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que inobstante tenha sido distribuída a presente 

demanda por JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA em face de BANCO 

BRADESCO S.A (Id. 11786159), fora juntados documentos e outra peça 

inaugural em nome de terceira pessoa, qual seja LUZIGELE DE JESUS 

MOTA SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 11786189 e 

11786191). Com efeito, tendo em vista que há duas exordiais juntadas em 

uma mesma ação, a fim de aclarar eventuais dúvidas, determino que se 

INTIME o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, 

esclarecendo este juízo quanto a duplicidade de exordiais juntadas no 

mesmo processo, conforme alhures mencionado, bem como, informe os 

nomes corretos dos litigantes que pretende prosseguir com a demanda, 

juntando consequentemente os documentos que entender necessários 

para embasar seus pedidos. Após, conclusos para análise da tutela. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CAVALHEIRO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT, em que a parte Autora, aduz ser 

companheira do “de cujus”, pleiteando 50% da indenização em 

concorrência com os demais herdeiros. A Reclamada aponta preliminar de 

carência de ação, em razão de não ter sido esgotada a via administrativa, 

ilegitimidade ativa, alegando que não restou comprovada a união estável 

com a vítima. No mérito, pugna pela improcedência, por ausência de 

provas de ser a Autora única herdeira. No que tange à suposta FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR da reclamante, merece ser rechaçada, eis que o 

pleito trata-se de EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO de AÇÃO, sendo 

assim, é desnecessário o esgotamento da via administrativa, sob pena de 

afronta a este preceito constitucionalmente defendido. Neste mesmo 

sentido é o entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono: 

"COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO - DPVAT -PRÉVIO 

REQUERIMENTO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E PROVA DA RECUSA 

DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA PARA 

INGRESSO NA VIA JUDICIAL - DESNECESSIDADE. Se é garantia 

constitucional que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da 

apreciação do Poder Judiciário, ofende a Carta Política a exigência de 

prévia postulação administrativa ou do exaurimento desta via para 

somente, assim, se chegar à esfera judicial, a teor do que dispõe o artigo 

5o, XXXV, da Constituição Federal". (TJ-SP - APL: 234688620098260451 

SP 0023468-86.2009.8.26.0451, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012, undefined) grifo nosso Somando: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE 

SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO. DESNECESSIDADE. 

RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO QUE SE 

IMPÕE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA OU DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, INSCULPIDO NO ART. 5º, XXXV, DA 

CF. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE SEGURADA DIVERSA DA QUE 

ANALISOU O PEDIDO ADMINISTRATIVO ORIGINAL. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA 

QUAISQUER DAS SEGURADORAS CONSORCIADAS. PRECEDENTES. 

APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - AC: 151236 RN 2010.015123-6, 

Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 03/05/2011, 1ª Câmara 

Cível, undefined) No mérito, verifico que a reclamante ingressou em juízo 

pedido de indenização decorrente do seguro DPVAT, em virtude do 

falecimento de seu companheiro, pleiteando apenas 50% do valor 

correspondente, em razão da existência de outros herdeiros. Os 

documentos que acompanham a inicial, quais sejam, certidão de óbito e 

declaração do clube dos idosos, dão conta de que a Autora convivia em 

união estável com o “de cujus”. A jurisprudência é favorável ao pleito da 

companheira da vítima: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT. COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE DA QUALIDADE 

DE BENEFICIÁRIA. MORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. 1. Legitimidade ativa da companheira da vítima do 

acidente de trânsito. 2. Prova da condição de beneficiária da vítima. 3. 

Sucumbência total da parte Ré. 4. Sentença mantida. 5. Recurso ao qual 

se nega seguimento, como permite o artigo 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - 

APL: 03284441120138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, 

Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 

01/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2015) 
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Com efeito, a limitação do valor da indenização mediante resoluções do 

CNSP não se sobrepõe ao parâmetro estabelecido na Lei 6.194/74, que 

deve prevalecer, devendo a vítima deve ser contemplada com o valor nela 

previsto. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - VALOR INDENIZATÓRIO EM CASO DE INVALIDEZ 

PERMANENTE - PATAMAR MÁXIMO -COMPLEMENTAÇÃO - INTELIGÊNCIA 

DA LEI 11.482/2007. Ocorrido o sinistro já sob a égide da lei 11482/07, a 

complementação da indenização por seguro DPVAT, no caso de invalidez 

permanente, deverá ser baseada no valor máximo, qual seja, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No tocante ao grau da invalidez, se é parcial 

ou total, deve se observar que a lei não distingue entre invalidez total ou 

parcial.”(grifei, negritei) (TJ/MG, AC n. 1.0702.09.565559-4/001, Rel. Dr. 

Luiz Carlos Gomes da Mata, pub. 03.2.2010) No mais, a Lei 6.194/74 assim 

dispõe quanto ao montante a ser indenizado em tais casos: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;” Sendo assim, 

a companheira da vítima do acidente, tem direito à indenização referente 

ao seguro DPVAT por morte, correspondente à 50%, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil, setecentos e cinquenta reais). “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, para condenar a reclamada a efetuar o pagamento no 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, 

da data que ocorreu o acidente, conforme súmula n° 43 do STJ e, juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar a parte 

vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012650-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012650-56.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS proposta por 

ANTONIO FERREIRA DA SILVA em face de AGUAS DE SINOP S.A. A parte 

Requerente insurgiu-se contra alegado aumento injustificado das faturas 

de fevereiro/2016; bem como afirma que foi forçada a aceitar 

parcelamento do débito para manter o fornecimento do serviço de água. O 

Requerido foi citado, via AR (id nº 6855104); todavia não compareceu a 

audiência de conciliação (id nº 9078894). Cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante 

a existência de relação de consumo entre as partes. Conforme o histórico 

de consumo anexado verifica-se, que as leituras de julho/2015 a 

janeiro/2016 destoam da média mensal que manteve-se em torno de 12 (id 

n 2261415 – pág. 1/6); ressalvados os meses de fevereiro/2016, 

março/2016 e abril/2016, cujas leituras foram respectivamente, 128, 144, 

106. As demais faturas mantiveram leitura próxima ao patamar indicado. 

Ante a distribuição do ônus da prova em virtude da incidência do art. 6º, 

VIII, CDC e art. 373, II, CPC incumbia à parte Requerida demonstrar a 

regularidade do hidrômetro no mês da leitura contestada o que não 

ocorreu. Neste ponto, a jurisprudência da E. Turma Recursal do TJMT 

possui entendimento claro: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO 

DAS FATURAS QUESTIONADAS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANOS 

MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. […] 2. Cumpria a empresa Recorrida 

demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o 

aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se 

desincumbiu. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das faturas à 

média de consumo apurado nos meses anteriores. […] (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 682577220158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 

23/08/2016 - grifo nosso) Ausente a prova da regularidade do débito, 

impõe-se a retificação das faturas contestadas com base na média dos 06 

(seis) últimos meses. Vislumbra o dano moral pleiteado eis que ocorreu a 

suspensão no fornecimento de água. Desta forma, há notícia, nos autos, 

de efetiva lesão ao patrimônio moral da parte Requerente com a efetiva 

suspensão de fornecimento do serviço de água, após a contestação da 

fatura, sendo apenas essa religada após o deferimento da liminar (id. 

7275320 e 7275323). Quanto a assinatura de parcelamento do débito, por 

não haver lastro que de suporte a cobrança dos débitos parcelados 

deverá ocorrer a restituição dos valores já quitados nos termos do art. 43, 

parágrafo único, CDC. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO de R$ 1.037,41 (um mil e trinta e sete reais e quarenta e um 

centavos) devendo as faturas de fevereiro a abril/2016 serem retificadas 

com base na média mensal dos últimos 06 (seis) meses; bem como 

CONDENAR a parte Requerida na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011341-34.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO FREITAS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000607-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAQUELINE GALVANI 

MICHELAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 
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dilação probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos 

termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual 

inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador 

se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - 

O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. MÉRITO A reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar o débito no valor de R$ 

1.488,49 (hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove 

centavos). Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem alega desconhecer, haja vista que 

afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação 

comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A 

Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer documento para 

demonstrar a validade de tal débito, limitando-se apenas a mencionar que 

está em exercício legal de seu direito. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, uma vez 

constatados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, 

quais sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) 

e o dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o 

nexo de causalidade. Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se 

sem maiores dificuldades que o abalo (dano) que a reclamante sofreu em 

sua reputação decorreu diretamente da inserção de seu nome no 

cadastro negativo (ato ilícito). Desta maneira, estando presentes os três 

elementos da responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de 

indenizar o reclamante, conforme se apurou. Quanto ao dano moral, este 

surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que 

não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. O simples desgosto em razão de acontecimentos 

corriqueiros, sejam por circunstância interna ou externa, não é capaz de, 

por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que 

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas 

aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal. A lei não 

prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro 

arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada incorreu na 

conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma e a paz 

social. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar a 

Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, tornando em definitiva a Liminar 

Concedida, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013029-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER E FEUSER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013029-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MULLER E FEUSER LTDA - ME 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ para 

levantamento do montante INCONTROVERSO, depositado pelo executado 

em mov. n.º 9329897 dos autos, PROCEDA-SE com a liberação em favor 

do exequente; 2. Ultimada esta providência, ENCAMINHE os autos ao 

Contador Judicial, para que elabore planilha atualizada do débito 

perseguido na presente execução, apontando o saldo remanescente em 

favor das respectivas partes; 3. Uma vez juntado nos autos o cálculo 

judicial, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de PRECLUSÃO; 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 292246 Nr: 3637-38.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDE FOPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 14/03/2018, às 13:00, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 302590 Nr: 9961-44.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 
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remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 14/03/2018, às 13:00, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 82216 Nr: 10539-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:5.109-A

 Vistos, em correição. Trata-se de execução de título, onde não foram 

localizados bens penhoráveis, sendo o exequente intimado, porém, este 

se manifestou requerendo a expedição de certidão de dívida ativa, para 

fins de negativar o nome do executado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O 

artigo 53, § 4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico 

que várias foram as diligências realizadas com fito de localizar bens do 

executado passíveis de penhora, mas todas, até o momento, restaram 

infrutíferas. Instado a se manifestar, o exequente deixou de apresentar 

bens do executado passíveis de penhora, pugnando pela expedição de 

certidão de dívida em seu favor. Logo, vejo por bem extinguir o feito ante a 

inexistência de bens penhoráveis, neste mesmo sentido é o entendimento 

que emana da Turma Recursal deste Estado, conforme se verifica no 

julgado abaixo transcrito: “RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data 

do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120. 

Outrossim, DEFIRO o pedido de expedição de certidão, eis que, uma vez 

esgotados os meios para localização de bens penhoráveis, admite-se a 

expedição de certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

proteção ao crédito, conforme dispõe o enunciado n.º 76, do Fonaje, 

devendo ser entregue diretamente ao exequente para as providências que 

entender cabíveis, nos seguintes termos: Enunciado n.º 76 do FONAJE: 

“No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Posto isso, e sem maiores 

delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da 

lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente demanda. EXPEÇA-SE 

competente CERTIDÃO DE DÍVIDA, em favor do exequente, para os fins 

acima ressaltados. Sem custas ou despesas processuais Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 90315 Nr: 7667-68.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:20764, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c 

artigo 51, inciso II, ambos da lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente 

demanda.EXPEÇA-SE competente CERTIDÃO DE DÍVIDA, em favor do 

exequente, para os fins acima ressaltados.Sem custas ou despesas 

processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 111110 Nr: 3477-91.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDIANEIRA - EXPRESSO VITÓRIA DO XINGU 

LTDA, EUGEN KLIEMANN, VILMA KLIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MARTINS 

CAMARGO - OAB:19.635/GO

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o(a) executado(a) até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens passíveis de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

NCPC, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do 

inciso primeiro artigo supra.

2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação;

3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se a executado(a) 

podendo o(a) mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do 

NCPC);

 4. Apresentada a defesa do(a) executado(a), certifique-se, intimando 

o(a) exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias;

5. Caso contrário, quedando-se inertes a executado(a), certifique-se e 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito.

6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em conta da 

executado(a), INTIME-SE o(a) exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 284265 Nr: 18509-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CRISSIUMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 28/02/2018, às 13:10, e, em até 05 

(cinco) dias úteis antes da audiência, indique o rol de testemunhas com o 

respectivo endereço para intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 91448 Nr: 8810-92.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON AR CONDICIONADO - INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o(a) executado(a) até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens passíveis de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

NCPC, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do 

inciso primeiro artigo supra.

2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação;
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3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se a executado(a) 

podendo o(a) mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do 

NCPC);

 4. Apresentada a defesa do(a) executado(a), certifique-se, intimando 

o(a) exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias;

5. Caso contrário, quedando-se inertes a executado(a), certifique-se e 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito.

6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em conta da 

executado(a), INTIME-SE o(a) exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 96272 Nr: 3295-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065A, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado da parte requerida 

para que se manifeste acerca da certidão de fl. 211, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 99309 Nr: 6372-59.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. HILARIO LUZ E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MÓVEIS IMPERIAL DE 

VASSOURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, REGINA MARIA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 286878 Nr: 391-34.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO RAIMUNDO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) para 

que compareça à audiência designada para o dia 12/03/2018, às 13:00, a 

ser realizada na sede do Edifício do Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 301560 Nr: 9360-38.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU ADÃO HINTZ, JORGE ADEMIR 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Certifico conforme autorizado pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

remeto estes autos a expedição a fim de intimar o(s) advogado(s) do 

suposto autor dos fatos para que compareça à audiência designada para 

o dia 14/03/2018, às 13:00, a ser realizada no Edifício do Ministério Público 

Estadual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 59616 Nr: 5622-96.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA HOTTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836

 Vistos, etc.

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

3. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GIBMEIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000426-40.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELI GIBMEIER REQUERIDO: 

RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera a autora que desconhece o 

contrato que motivou a negativação anotada pela requerida, razão pela 

quel pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a restrição 

de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da 

análise da exposição fática, verifico que a autora merece o deferimento da 

medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como 

é o caso dos autos, uma vez que a requerente alega que desconhece o 

contrato que motivou a restrição, não havendo débito que justifique a 

negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo de 

Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 
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excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000439-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000439-39.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE MANOEL SANTOS 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese o reclamante 

aduz que fora surpreendido com a notícia de que seu nome estaria 

negativado, por suposto inadimplemento de um débito, cuja credora é a 

reclamada. Alega que inobstante a empresa promovida tenha cancelado o 

serviço de TV sem a autorização ou pedido do autor, cinco meses depois 

cobrou por um serviço que não estava sendo prestado, originando assim 

a negativação de seu nome de forma indevida nos órgãos de restrição ao 

crédito. Postula então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, 

para que assim a referida restrição seja retirada de seu nome. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. De mais a mais, estando o débito em discussão deve ser 

concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não 

há dano inverso. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para que cumpra a presente decisão, 

bem como, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome dos autores, 

até ulterior deliberação deste juízo. 3. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros 

negativistas (SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 4. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, CITE-SE a reclamada para 

comparecimento em audiência A SER DESIGNADA CONFORME PAUTA 

PRÉ-ESTABELECIDA, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita 

ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem como intime-se a 

requerente, fazendo constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo 

a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000256-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VALDEVINO MATOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera o autor que desconhece o 

contrato que motivou a negativação anotada pela requerida, razão pela 

quel pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a restrição 

de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como 

é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que desconhece o 

contrato que motivou a restrição, não havendo débito que justifique a 

negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo de 

Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 
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que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência A SER DESIGNADA CONFORME PAUTA PRÉ-ESTABELECIDA, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000606-56.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a autora que 

desconhece o contrato que motivou a negativação anotada pela requerida, 

razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a 

restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois 

bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a requerente alega que 

desconhece o contrato que motivou a restrição, não havendo débito que 

justifique a negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo 

de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAGNO DAHER MAIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1001068-13.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: JOSE CARLOS MAGNO DAHER MAIA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera o autor 

que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada pela 

requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, para que seja 

excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

EMPRESA DE TELEFONIA OI - Sinop/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000985-94.2018.8.11.0015 REQUERENTE: PODIO PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: OI S/A, EMPRESA DE TELEFONIA OI - 

SINOP/MT Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Verbera o autor que desconhece o contrato que motivou a negativação 

anotada pela requerida, razão pela quel pugna pela antecipação da tutela, 

para que seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o 

débito é indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o 

autor merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 
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Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000868-06.2018.8.11.0015 REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera o autor que desconhece o 

contrato que motivou a negativação anotada pela requerida, razão pela 

quel pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a restrição 

de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como 

é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que desconhece o 

contrato que motivou a restrição, não havendo débito que justifique a 

negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo de 

Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA/SCPC), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BARBUIO - MADEIRAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que teve a sua unidade 

consumidora de energia trocada em virtude da constatação de 

irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado o valor de R$ 8.100,61 (oito mil e cem reais e sessenta e um 

centavos) referente ao consumo de energia não faturada”. A Requerida 

aponta que foram realizados os procedimentos corretos para apuração da 

irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, de acordo com 

a legislação pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a 

PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a 

INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece 

prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide versada 

nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde 

meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, 

não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ainda sobre a prova pericial, há 

que se considerar que o Laudo Técnico carreado aos autos, foi realizado 

em laboratório autorizado pelo órgão metrológico oficial, conforme 

autorização dada pela Portaria n.º 39, de 7 de fevereiro de 2007, expedido 

pelo Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

administrativa apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas 

as irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 
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da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor (TOI 

431160). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM DANOS MATERIAIS 

E MORAIS proposta por LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN em face de 

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e RMAC COMÉRCIO DE 

MAQUINAS LTDA ME postulando ressarcimento por danos materiais, 

inclusive lucros cessantes, bem como danos morais em virtude de atraso 

na entrega de produto. Inicialmente fixo este Juízo como competente para 

dirimir a presente lide, eis que ao presente caso deve ser adotada a Teoria 

Finalista Mitigada, aplicando-se à parte Requerente, ainda que não 

destinatária final do produto, as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor. As partes Requeridas adotam claro marketing visando a 

comercialização de seus produtos a pessoas físicas e/ou jurídicas que 

desejam iniciar seus negócios, tanto é que seu chamariz concentra-se na 

promessa de lucros de até 500% (quinhentos porcento). Uma vez que seu 

público alvo não será outra pessoa jurídica já consolidada, mas sim 

pessoas físicas e/ou jurídica que iniciam seus negócios o deslocamento 

da competência para o domicílio das partes Requeridas inviabilizaria 

qualquer exercício de seu direito de defesa. E neste sentido destaca-se 

entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT: RECURSOS 

INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA 

FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385. INSCRIÇÕES POSTERIORES ÀQUELA OBJETO DA DEMANDA. 

JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. 

INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA 

CONSUMIDORA. […] 2. A corte do Superior Tribunal de Justiça tem 

admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de 

vulnerabilidade. In casu, percebe-se pelo panorama fático e dos fatos 

incontroversos fixados ao longo do processo, que a onsumidora 

encontra-se em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o 

que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço, ora 

Recorrente/Recorrida NATURA COSMÉTICOS S/A. Destarte, a despeito de 

a Recorrente/Recorrida KAROLYNNE CUNHA RODRIGUES não se 

enquadrar na condição de consumidora final, não há como se ignorar a 

sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a 

presente relação de consumo. […] (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 660820820158110001/2017, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017 - grifo nosso). Desta 

forma REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL e por não 

vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Incontroverso 

no presente feito que a parte Requerente celebrou contrato de compra e 

venda com funcionário das partes Requeridas (ids nº 9327020 e 9327027) 

onde adquiriu uma máquina de sorvetes de mesa pelo valor de R$ 

8.990,00 (oito mil e novecentos e noventa reais) cuja previsão de entrega 

foi fixada para 08.03.2017, conforme pág 7 do id nº 9327020; todavia, o 

produto somente foi entregue em 04.04.2017, conforme id nº 9327058. 

Todavia, a parte Requerente, fechou contratos para utilização de sua 

máquina em eventos nesta cidade. Os referidos contratos (id nº 9327048) 

foram pactuados, respectivamente em 02.03.2017, no valor de R$ 

3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) para participar da Feira 

Celebre nos dias 15 e 16.03.2017 e em 09.02.2017, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para participar da FeijoVip 2017 em 

09.04.2017. Considerando que a compra e venda da máquina foi concluída 

no dia 06.02.2017, com prazo entrega previsto para 08.03.2017, a 

celebração de contratos para eventos futuros, respectivamente em 

15/16.03.2017 e 09.04.2017 observou uma prudência da parte 

Requerente, mantendo prazo razoável para a entrega e treino no 

manuseio da mercadoria. O termo elaborado perante o Procon local (id nº 

9327041) é hábil em demonstrar os reiterados atrasos na entrega do 

produto adquirido pela parte Requerente. Ainda, o dano material resta 

comprovado pelos contratos supracitados que perfazem a importância de 

R$ 6.050,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais) a qual deve ser 

restituída. Entende-se por lucros cessantes, na lição de Flávio Tartuce[1], 

“ou danos negativos, valore que o prejudicado deixa de receber, de 

auferir, ou seja, uma frustração de lucro – o que razoavelmente se deixou 

de lucrar”. Nesta esteira de pensamento, mostra-se razoável o patamar de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de tal rubrica, eis que o calculo foi 

baseado em perspectivas fornecidas pelas próprias partes Requeridas e, 
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caso adote-se margem diversa inplicaria no reconhecimento de 

propaganda enganosa destas. Por fim, no que tange ao dano moral este 

revela-se igualmente presente. O mero inadimplemento contratual, como a 

ausência de entrega de produto, via de regra não enseja a reparação 

moral; todavia, no presente caso, excepciona-se tal regra assentada no 

entendimento jurisprudencial pátrio, eis que o atraso na entrega acarretou 

descumprimento contratual da parte Requerente em face de realizadores 

de eventos da cidade, certamente prejudicando sua imagem perante 

estes. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente 

arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR as partes Requeridas a, 

SOLIDARIAMENTE, pagarem a importância total de R$ 6.050,00 (seis mil e 

cinquenta reais) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente corrigido pelo 

INPC a partir os respectivos desembolsos e juros legais a partir da citação 

e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de LUCROS CESSANTES, 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data estima para entrega do 

produto e com a incidência de juros legais a partir da citação; bem como a 

pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. [1] Direito Civil. Vol 2, 12 ed, Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p. 391.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009479-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a negativação do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes por parcela 

vencida e quitada em atraso. Inicialmente cumpre destacar que apesar da 

parte Requerente não ter trazido aos autos qualquer prova de que seu 

nome foi, de fato negativado, eis que a mera comunicação do órgão 

restritivo de crédito não tem o condão de demonstrar a inscrição de plano; 

por outro lado a parte Requerida em sua contestação confessa tal 

inscrição. A parte Requerente em sua exordial afirmou que a parcela 

vencida em 21.06.2017 foi paga com atraso em 04.07.2017; todavia, 

recebeu diversas cobranças, bem como comunicado do SERASA sobre a 

possibilidade de negativação de seu nome. Por seu turno a parte 

Requerida atribuiu culpa do consumidor por falha na digitação do código 

de barras. O boleto vencido em 21.06.2017 possuía o seguinte código de 

barras: 03399.18765 74000.000732 04566.701019 4 71970000042345 (id 

nº 9331629); por seu turno consta no comprovante de pagamento desta 

parcela o seguinte código de barras: 03399.18765 14007.000731 

04566.701043 5 72100000045570. Contudo a tese da parte Requerida de 

erro no preenchimento do código de barras não prospera. Em uma simples 

análise dos demais boletos compensados não há identidade dos campos 

apontados como divergentes pela parte Requerida, variando o código de 

barras conforme o boleto emitido. Ainda não é possível a compração entre 

os códigos de barra acima, uma vez que tratam-se de boletos diversos, 

eis que aquele efetivamente pago apresenta o valor já atualizado do 

débito. A repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC, 

pressupõe a comprovação de pagamento do valor cobrado, o que não 

ocorreu nos presentes autos. Contudo, havendo confissão da 

negativação do nome da parte Requerente, impõe-se a condenação pela 

reparação moral em virtude da inscrição indevida em rol de inadimplentes. 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004868-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPIA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por EURIPIA MARIA DE JESUS em face de PEDRO HENRIQUE DE 

PAULA CARNEIRO aduzindo inexigibilidade do título. Em suas razões a 

parte Embargante confirma que celebrou contrato de prestação de 

serviços advocatícios com a parte Embargada, contudo afirma que este 

nunca ingressou com a demanda, tendo esta conseguido aposentar-se 

com o auxílio de terceiros. Por fim afirmou que foi coagida a pagar à parte 

Embargada a importância R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais). 

Em suas contrarrazões a parte Embargada reiterou a exegibilidade do 

débito exequendo, bem como afirmou ter adimplido com sua parcela na 

avença. O objeto da presente demanda trata-se de um contrato de 

prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes (id nº 

6080136) no qual consta em sua cláusula 1ª assim delimita o serviço 

contratado: O(a) Constituído(a) se compromete a patrocinar a causa do(a) 

Constituinte, além de realizar todos os atos necessários para o correto 

andamento da demanda até o seu final do juizado “a quo”, tratando-se 

especialmente de: Agendar pericia no INSS e Ingressar com Ação de 

pedido Aposentadoria por invalidez, em face do INSS – Instituto Nacional 

da Seguridade Social. (grifo no original). Como contraprestação de seus 

serviços a Cláusula 2ª estipulou o pagamento de 30% (trinta porcento) das 

parcelas condenatórias atrasadas, acrescidas de 03 (três) meses do 

benefício que a parte Embargante perceberia junto à Previdência Social. 

Quanto a primeira obrigação, agendar perícia no INSS, a parte Exequente 

demonstrou o seu adimplemento através dos protocolos anexados nos ids 

nº 6080151 e 6080154 que culminaram na concessão do benefício de 

auxílio-doença previdenciário. Todavia, quanto a segunda obrigação, 

ajuizamento de demanda judicial visando a aposentadoria por invalidez, a 

própria parte Exequente confirma no id nº 10735667 que não houve tal 

providência ante a concessão do auxílio-doença. Desta forma resta 

inequívoco o inadimplemento contratual da parte Exequente, no que tange 

as obrigações assumidas. Na análise do presente contrato deve-se ter em 
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mente o princípio do pacta sunt servanda que norteia o tema em nosso 

ordenamento jurídico. Pelos termos constantes no contrato de honorários 

advocatícios e na própria procuração ad judicia outorgada, bem como no 

teor dos Embargos à Execução resta evidente que o objetivo da parte 

Executada era sua aposentadoria por invalidez e não apenas a percepção 

de auxílio-doença previdenciário. Na constatação do inadimplemento 

contratual da parte Exequente, não se exigia o sucesso da demanda, eis 

que referida profissão é de meio e não de fim; porém, uma vez que este 

assumiu o específico compromisso em proceder com a distribuição de 

demanda judical visando a aposentadoria por invalidez da parte 

Executada, era seu ônus comprovar tal distribuição ou, subsidiariamente, 

demonstrar termo aditivo ao contrato demonstrando a alteração do objeto 

contratado para tão somente a concessão de auxílio-doença. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, e portanto 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Execução de Título Extrajudicial, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011804-10.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR SCHMAETECKE (EXECUTADO)

FABIO JUNIOR SCHMAETECKE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIAN DOS SANTOS OAB - RS0087932A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de IMPGUNAÇÃO À PENHORA oposta por 

ADELAR SCHMAETECKE em face da penhora on line efetivada no id nº 

5010173. Em breve síntese aduz a parte Impugante pela impenhorabilidade 

dos valores constritos da conta poupança n.º 2656-6, código 023 em seu 

nome no Banco Caixa Economica Federal, ag. 3263 – Matrinxã. Por 

tratar-se de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, 

CPC, o ônus em demonstrar o caráter de poupança, bem como a ausência 

de movimentações financeiras recai sobre a parte Embargante. Contudo, 

como pontuou a parte Exequetente, ante os extratos colacionados aos 

autos pela parte Executada, verifica-se a existência de movimentações 

financeiras caracterizadas por saques o que por si só são hábeis a 

descaracterizar a proteção conferida pelo legislador. Neste sentido 

destaca-se: PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. Conta intitulada poupança. 

Ausência de documentos que comprovem a ausência de movimentação 

financeira característica de poupança. Descaracterização do instituto para 

fins de impenhorabilidade. Penhora. Possibilidade. Violação do art. 831, 

inc. X, do CPC/2015. Inexistência:. É possível a penhora de conta bancária 

que, não obstante intitulada poupança, não seja comprovadamente 

utilizada como conta poupança, havendo a descaracterização do instituto 

previsto no art. 831, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação 

deste dispositivo a sua constrição. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AI: 

21914544520178260000, Relator: NELSON JORGE JÚNIOR, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/02/2018 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES à 

IMPGUNAÇÃO À PENHORA, determinando o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para levantamento dos valores 

bloqueados no id nº 5010173 em benefício da parte Exequente, conforme 

dados bancários informados no id nº 8780596. PROCEDA-SE com a 

pesquisa via RENAJUD em nome das partes Executadas; JUNTE-SE aos 

autos cópia da restrição realizada, e INTIME-SE o executado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias; EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do bem objeto da constrição ao Sr. Oficial de Justiça, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado. 

Ultrapassado o aludido prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

INTIME-SE o Exequente para requerer o que de direito. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012677-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012677-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

TRINDADE REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELISANGELA DE 

OLIVEIRA TRINDADE em desfavor de SERASA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

existe razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora alega o desconhecimento da origem dos débitos, ressaltando que 

não foi notificada previamente. Em contestação a parte ré, logrou 

demonstrar que a emissão do comunicado foi prévia à disponibilização das 

dívidas no banco de dados para ser consultada, com relação às credoras 

BANDO DO BRASIL S.A E CLARO S.A. Entretanto, não houve 

comprovação da notificação determinada pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 

359 STJ, no que tange às demais negativações. Frisa-se que a presente 

demanda não visa discutir a legitimidade da inscrição, mas tão somente o 

não preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a inscrição do 

nome do Requerente, ademais o pedido da exordial é somente no tocante 

à retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. 

Essas premissas forçam a improcedência do pedido, eis que a demanda 

não está discutindo a legitimidade da dívida, que deverá ser feito em ação 

específica contra os “supostos” credores, e sim a falta de comunicação 

prévia da inscrição. Por mais que a parte reclamada é responsável pela 

disponibilização da negativação, competindo-lhe o dever de cautela quanto 

à efetiva notificação prévia, não há na exordial pedido de reparação de 

danos devido a tal fato, e sim para que seja excluído o nome da parte 

autora do rol de inadimplentes, o que não é possível devido a presente 

demanda não estar discutindo a legitimidade das inscrições. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO HILARIO MESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)
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TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Atendendo aos termos do art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. 

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu passagens 

aéreas por meio de uma campanha publicitária da Primeira Ré (Viajanet) no 

Facebook oferecendo passagens aéreas da Segunda Ré (TAP) para a 

Espanha, o valor da oferta para quatro passageiros, com o itinerário 

Campinas a Madri, com taxas de embarque e encargos de emissão, foi de 

R$ 7.754,98 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos). No caso vertente, verifico que ocorreu o cancelamento do 

vôo do autor, isso alguns minutos depois, sem maiores informações, 

acabando por frustrar a confiança do autor, que se viu privado de viajar, 

privado de utilizar a passagem que adquiriu e adimpliu corretamente. As 

duas requeridas em sede de contestação alegam Ilegitimidade Passiva na 

demanda, motivo pelo qual, passo à análise de tal preliminar. Em relação à 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA das Requeridas, para responder 

aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que não são 

responsáveis pelo suposto ilícito praticado em desfavor da requerente, 

ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa 

do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face de quem 

pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos 

na relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. A primeira reclamada em sua contestação, alega que o 

cancelamento ocorreu em razão do e-mail cadastrado do autor que 

encontra-se em alerta externo junto ao mercado e entidades junto ao 

e-commerce, suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente 

improcedência do pedido de indenização por dano material e moral. 

Entretanto, não traz provas que comprovam o alegado. A segunda 

reclamada em sede de contestação aduz a ilegitimidade passiva em razão 

de não ter participado das negociações e atos praticados na referida 

compra de passagens, e, ainda, alega a impossibilidade de cumprimento 

da obrigação de fazer. Pois bem. A responsabilidade das reclamadas 

como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que as reclamadas, em nenhum momento, 

se preocuparam em fazer prova da excludente de responsabilidade 

invocada, ônus que lhe incumbia. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

cancelamento do vôo, causou transtorno, frustração e desconforto, uma 

vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação 

do serviço da reclamada, que nem sequer deu assistência e maiores 

informações aos seus clientes sobre o motivo do cancelamento das 

compras de passagens efetuadas pelo requerente. Nesse sentido segue 

a decisão ementada: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. 

Configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo o 

cancelamento inesperado de voo. Alegação de excludente de 

responsabilidade não comprovada. Ausentes elementos de prova nos 

autos que permitam reconhecer que o `caos aéreo vivenciado na época 

tenha sido a causa determinante do cancelamento do voo contratado pelo 

autor. Dever de ressarcir as despesas extras com a aquisição de 

passagem em decorrência da modificação da rota sugerida pela ré que se 

impõe. Dano moral configurado... (destaquei) (TJ-RS - AC: 70045219789 

RS , Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 

15/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/02/2012) E ainda, corrobora o entendimento: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PASSAGEM 

AEREA - OFERTA - CONTRATO CELEBRADO NO MOMENTO DA 

ACEITAÇÃO - CANCELAMENTO DA RESERVA - RESSARCIMENTO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

EXCLUDENTES DO ART. 14, § 3º, DO CDC - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 

1. O recorrente alega, em suma, que as passagens aéreas foram emitidas 

por erro no sistema, fazendo com que uma viagem para a Europa ficasse 

mais barata do que uma pelo Brasil. Alega que não houve celebração de 

contrato entre as partes posto que em momento algum houve a 

confirmação da reserva nem a cobrança de valores, que não houve 

publicidade da KLM na citada "Cyber Mondey" porque não era uma 

promoção, mas um erro. 2. A partir do momento em que a recorrente fez a 

oferta da tarifa da passagem aérea, mesmo que por erro, está vinculada a 

esse preço, estando perfeito e acabado o contrato com a aceitação do 

recorrido, conforme determina o art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, deve a recorrida ser condenada na obrigação de 

fazer, consistente na emissão de passagens aéreas para duas pessoas, 

de ida e volta de Brasília a Amsterdã, pelo mesmo valor da oferta (R$ 

1075,24 ? Num. 89016 - Pág. 1), já incluídos impostos, taxas e encargos 

(R$ 512,00 - Num. 88993 - Pág. 1). 3. Observa-se que o procedimento da 

empresa traz para si uma propaganda que mobiliza grande número de 

potenciais consumidores, não se podendo descartar a hipótese de ?golpe 

publicitário? e não simples ?erro? ou seja, a oferta visou produzir o efeito 

de publicidade em detrimento de direitos dos consumidores. 4. Não logrou 

êxito o recorrente em demonstrar a ocorrência de uma das cláusulas 

excludentes de sua responsabilidade objetivo, elencadas no art. 14, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: "I - que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro". 4. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para 

reformar a sentença e CONDENAR a obrigação de fazer, consistente na 

emissão de passagens aéreas para duas pessoas, de ida e volta de 

Brasília a Amsterdã, pelo mesmo valor da oferta (R$ 1075,24), já incluídos 

impostos, taxas e encargos (R$ 512,00), com o mesmo período de 

duração (10 dias) em datas a serem indicadas no prazo de 15 (quinze) 

dias do retorno dos autos ao primeiro grau, dentro do prazo de 1 (um) ano 

da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, que fixo com base no art. 461 do CPC, limitada ao montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, à mingua de 

recorrente vencido.(TJ-DF - RI: 07074738820148070016, Relator: JOAO 

LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2015.) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 376 de 488



dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amenizar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

reclamante, para CONDENAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER para que as Rés 

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET) e TRANSPORTES AÉREOS 

PORTUGUESES S/A (TAP) façam a emissão de 4 (quatro) passagens 

aéreas no valor de R$ 7.754,98 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro 

reais e noventa e oito centavos), parcelados em 10 vezes pelo cartão de 

crédito em datas a serem escolhidas pelo Autor, e ainda, a pagarem ao 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir desta data. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência do requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a autora que sua Unidade Consumidora 

sempre foi de baixa renda, no entanto recebeu fatura com valor 

exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. A reclamada, 

por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base em 

irregularidades (vazamentos) constatadas na UC do autor, sendo aferida 

com base em laudo pericial, restando procedente a cobrança. Pois bem, 

em sede de contestação, a requerida colacionou ao autos telas de seu 

sistema interno em que demonstram que a média de consumo do Autor 

gira em torno de R$100,00 (cem reais), e que a referida fatura com valor 

exorbitante se deu em razão de um vazamento que foi verificado através 

de perícia feita pela Requerida. Portanto, verifico ser devida a fatura de R$ 

258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) de modo que restou 

demonstrado nos autos a média de consumo do Requerente e, ainda, 

laudo pericial indicando vazamentos. De outro modo, quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, 

eis que, o requerente teve suspensos os serviços essenciais de água. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como 

este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou que a reclamada promoveu a suspensão dos serviços, 

de maneira indevida. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova 

acerca da existência do débito litigado, porém, esta não se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados 

danos morais. Saliento que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 

causados. Sobre este ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente 

leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, 

enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 

1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Em tais casos, a concepção atual 

da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho 

neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 
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como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a condenação abaixo fixada se não 

consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da data da prolação desta sentença. Por consectário jurídico logico, 

CONFIRMO os efeitos da decisão interlocutória de mov. n.º 21. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações (art. 475-J, § 5o, CPC). [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003208-54.2017.8.11.0015 AUTOR: MARCOS VIEIRA SOARES RÉU: 

ALESSANDRO CAMILO DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório em 

obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, bem como realização de audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Das Preliminares Não há que se falar em 

inépcia do pedido, eis que o cheque, por ser título executivo extrajudicial, 

representa uma obrigação autônoma, assim não há que se falar em prova 

de dívida, ademais o requerido é confesso com no tocante a origem da 

dívida, eis que na contestação afirma que houve um desacordo comercial 

entre as partes, ou seja, havia relação negocial. Rejeito ainda a preliminar 

de capacidade postulatória suscitada pelo requerente, eis que a 

irregularidade da representação da parte é sanável, e pode ser 

regularizada até a fase recursal, assim desde já determino que a 

demandada regularize a representação. Do Mérito Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARCOS VIEIRA SOARES contra ALESSANDRO 

CAMILI DA SILVA, afirmando ser credor do requerido da quantia de R$ 

268,73 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), 

representados pelos cheques junto aos id. 5553792. O autor juntou aos 

autos os cheques descritos na inicial, devidamente firmado pelo 

reclamado. O reclamado em defesa afirma que as cártulas foram sustadas 

devido a um desacordo comercial, pela falta de conclusão dos serviços 

contratados. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, a 

parte requerida não demonstrou prova convincente do desacordo 

comercial, assim o cheque sustado não perdeu suas características de 

liquidez, certeza e exigibilidade. Tenho que a ação é procedente. Tais 

cártulas, na qualidade de título de crédito, é regida pelos princípios da 

literalidade, autonomia e abstração, os quais obstam o questionamento 

acerca das causas pelas quais o título foi posto em circulação, em regra. 

Por essa razão, in casu, a discussão acerca da correta prestação ou não 

do serviço contratado que ensejou a emissão do título não autoriza a 

sustação do título ora cobrado. Tendo havido a circulação do título, este 

se torna abstrato, não havendo mais possibilidade de discutir-se a causa 

de sua emissão, exceto se comprovada a má-fé do terceiro portador do 

título, prova que, na hipótese em exame, não foi produzida. Assim, a 

circulação opera a abstração dos direitos nele contidos. Releva assinalar 

que o cheque, por ser título executivo extrajudicial, representa uma 

obrigação autônoma. E dessa, forma, a mera alegação de desacordo 

comercial por não prestação ou má prestação dos serviços, não retira a 

executoriedade do título de crédito, vez que não perde a sua 

característica de ordem de pagamento ao seu portador. Na lição do insigne 

doutrinador Waldirio Bulgarelli: “a abstração, como nota a doutrina 

moderna, foi construída não em favor do credor de boa-fé, mas para 

garantir a segurança da circulação. Ela atua basicamente, pois, em favor 

do terceiro que não foi parte da relação fundamental (o negócio que deu 

origem à emissão ou criação do título). Entre as partes, obviamente, a 

causa dessa emissão ou criação do título poderá ser invocada, 

processualmente, por via do direito pessoal do réu contra o autor em 

decorrência da Lei que os criou. Necessário é, a propósito, distinguir-se a 

causa da relação fundamental (o negócio jurídico entre as partes, ou seja, 

mútuo, compra e venda, doação, etc.) da causa da emissão ou criação do 

título (esta, chamada pela doutrina, de convenção executiva, ou seja, 

negócio distinto da relação fundamental, embora decorrente dele, como: 

pagamento, garantia, crédito, declaração, etc)... Entre as partes originárias 

dos dois negócios jurídicos (o fundamental e a convenção executiva) a 

invocação da causa poderá ser admitida, processualmente, não assim 

porém em relação a terceiro de boa-fé.? (Títulos de Crédito, Ed. Atlas S.A., 

p.57).” Deste modo, o emitente deve honrar o pagamento dos cheques, em 

observância aos princípios que regem o direito cambial, vez que não se 

fez prova da má-fé do portador do título. POSTO ISSO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor R$ 268,73 (duzentos 

e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), acrescido de correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

incidentes desde a data de vencimento dos títulos. Sem custas e 
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honorários advocatícios. Intime-se as partes, através de seus patronos. 

P.R.I.C.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome além da 

contratação de empréstimos que aduz serem desconhecidos. É a síntese 

do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe aos autos documentos hábeis 

a comprovar o alegado. Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 

6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Compulsando os autos verifico que o 

requerente não recebeu tais valores que supostamente contratou, sendo 

vítima de possível fraude. Nesse viés, não resta outra alternativa senão 

reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PINHEIRO FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP, em face de ELIEZER 

PINHEIRO FEITOSA, objetivando o recebimento das duplicatas carreadas 

aos autos. Observa-se que, apesar de devidamente citada e intimada, a 

parte Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.020,83 (três mil e 

vinte reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002401-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ISAIAS DE LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: REGINALDO AMORIN LEAL Vistos etc. Dispensado o relatório 

em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, bem como realização de audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS, decorrentes de acidente de trânsito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Sustenta a parte autora que a 

colisão que causou prejuízos materiais e morais teria sido provocada pelo 

reclamado, que como não conseguiu o ressarcimento pelos danos na via 

administrativa, requer a condenação da reclamada em danos materiais e 

morais. De outro lado, sustentou a parte reclamada que não é proprietário 

do veículo mencionado na exordial e que não teve participação no evento 

danoso. Analisando detidamente os fatos alegados na inicial, bem como os 

documentos colacionados aos autos, não restou comprovada a 

ocorrência do sinistro com o veículo do Reclamante e os prejuízos 

ocasionados, pela parte Reclamada. Nos termos do art. 373, I do Código 

de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos 

de seu direito, dentre eles a própria causa que levou ao acidente 

envolvendo o veículo dos reclamantes. Senão vejamos: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; In 

casu, verifico que o Reclamante não demonstrou que o veículo do 

requerente estava envolvido no acidente, ademais não há boletim de 

ocorrência. Desta feita, tenho por não demonstrada a responsabilidade do 

Reclamado pelo sinistro ocorrido, motivo pelo qual opino pela 

improcedência da demanda. Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito do Reclamante, haja vista não vislumbrar a 

responsabilidade do Reclamado pelos danos causados. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011251-89.2016.8.11.0015 REQUERENTE: IVETE MARIA PONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito A 

priori, Determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º 

do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Diz a parte requerente que é proprietária de 

uma chácara na zona rural com endereço Rua Industrial /LUZ PARA 

TODOS/ em – MT, com Unidade Consumidora de Energia Elétrica n. 

12030452. No momento a chácara encontra-se sem moradores. Mas, a 

partir do mês maio de 2015 muitas alterações no consumo de energia 

foram constatadas como descritas, Diante dos valores considerados 

altos, visto que a chácara encontra desocupada, assim a Autora começou 

a tirar a medida para conferir se estavam de acordo com o da Ré. Quando 

percebeu que a diferença estava em torno de 400 kWh de uma medida 

para outra, com isso começou uma luta solitária no telefone para que a 

situação fosse resolvida, ainda solicitou que fosse retirado o medidor para 

uma perícia e a interrupção da energia até a solução do problema, e 

também o parcelamento das faturas, já que os valores não davam 

condições para que a Requerente efetuasse o pagamento todos de uma 

única vez, mas mesmo após muitas ligações nada ficou resolvido. Em 

audiência no PROCON, a Requerida confirmou que o consumo realmente 

esta acima do que realmente fora consumido, confessando assim o erro 

cometido. Bem como se comprometeu a corrigir as faturas, com os 

devidos valores. No mês 01/2016 a leitura apresentada constatou 25692 

com uma diferença de 30 kWh do mês anterior, mês da reclamação, e no 
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mês 02/2016 o valor da medida veio correta apresentando uma leitura de 

25692 kWh em 14/01/2016 para 25722 kWh em 15/02/2016, sendo um 

valor de R$30,43 (trinta reais e quarenta e três centavos). E mais R$ 94,92 

(noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) do parcelamento 

requerido. Contudo a correção dos erros nas faturas anteriores não foi 

realizada, visto que o valor das parcelas continua o mesmo. Assim a 

Requerida não cumpriu com o acordo realizado no PROCON e ainda inseriu 

o nome da Autora no SPC/SERASA indevidamente, e sem notifica-la, como 

constatado documento apresentado anexo. Por tais razões, a Autora 

viu-se compelida a ingressar com a presente medida judicial, para declarar 

a inexistência deste débito junto a Empresa Ré, bem como ao pagamento 

de indenização pelos danos e abalos sofridos. Fora deferida a tutela 

específica para que a requerida EXCLUISSE o nome da autora dos 

cadastros de proteção ao crédito. A requerida, em sua peça de bloqueio, 

aduz que não há qualquer irregularidade no procedimento de leitura do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte requerente, 

e que agiu em exercício regular de direito. Em decorrência da inversão do 

ônus da prova, a despeito do resultado do da vistoria apresentada pela 

empresa, caberia à ré trazer elementos de prova quanto à lisura na 

cobrança, o que não se desincumbiu. Na verdade, possuindo a 

concessionária a tecnologia necessária para aferição da regularidade ou 

não das contas de consumo de energia elétrica, alvo de discussão judicial, 

e sendo notória a hipossuficiência técnica dos consumidores, é de rigor a 

inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor). Bem por isso, incumbia à ré comprovar a regularidade dos 

valores lançados nas contas apontadas na inicial, o que não ocorreu; 

limitou-se a afirmar que o consumo foi apurado de forma correta não 

apresentando, porém, o laudo de vistoria realizado na unidade 

consumidora visando confortar suas alegações. No mesmo sentido 

assevera o julgado abaixo: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - CONSUMO ATÍPICO - AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR O 

AUMENTO DO CONSUMO - CORTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. Apresentando as contas de energia consumo atípico, 

transfere-se à concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a 

legitimidade da cobrança". (TJ-SP - APL: 00093019520118260224 SP 

0009301-95.2011.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 27/05/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/05/2015) "DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES. ÓNUS DA PROVA. 1. Havendo 

discrepância na cobrança de fatura de consumo de energia elétrica cujo 

valor escapa totalmente à normalidade do consumo médio normalmente 

registrado, o ônus da prova do consumo é da prestadora de serviço. 2. 

Não produzida a prova do consumo não poderia a fornecedora aceitar 

como normal o consumo de água registrado muito acima da média. 

Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido" 

(Apelação com Revisão nº 0005113-59.2004.8.26.0659, 26ª Câmara da 

Seção de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi). Em suma, 

apresentando as contas de energia consumo atípico, transfere-se à 

concessionária o ônus exclusivo de evidenciar a legitimidade da cobrança, 

encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Assim, a revisão 

deve incidir, portanto, apenas sobre o valor cobrado em excesso e, para 

tanto, dever-se-á tomar por base a média de consumo dos últimos 03 

(três) meses anteriores ao consumo atípico do medidor. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça 

que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica da parte 

reclamante. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais 

negativações, especialmente quando se trata da mesma empresa. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

confirmar o deferimento da tutela específica a fim de declarar inexigível os 

débitos mencionados na inicial; 2) determinar que a parte requerida exclua 

os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, 

e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a título de danos 

morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“2” não seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para 

constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente 

data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado na 

petição inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007988-37.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RONALDO GONCALVES 

VEGA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo realizado pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a 

publicação da presente, proceda-se com a certificação do trânsito em 

julgado e com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ de levantamento da 

quantia em favor da parte autora, conforme os dados bancários 

informados no id. 10734146, p. 1. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO BRAGA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000383-74.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EVANILDO BRAGA FALCAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. No que tange ao 

interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] leciona que ter ou não ter 

razão o requerente em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse 

tocante, nos seguintes termos: Não se deve analisar se o autor tem 

efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso 

na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições 

da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, 

sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter 

com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio 

de processo. Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de 

agir, pois se o autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na 

obtenção da prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção 

de melhora em sua situação anterior ao processo. Afasto as demais 

questões preliminares suscitadas pela ré por serem matérias que se 

confundem e devem ser apreciadas quando do julgamento do mérito. 

Passo a julgar o mérito. Analisando os autos verifica-se que o requerido 

não acostou nos autos qualquer documento assinado pelo autor, 

gravação telefônica, tampouco cópias dos documentos pessoais do autor 

fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou os débitos. 

Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte 

promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco por realizar 

referida negociação (sem a conferência de documentos pessoais), deve 

ser suportado única e exclusivamente pela fornecedora de serviços. 

Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente confirma a procedência do pedido para 

ver declarada a inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, ainda que tenha havido eventual 

pagamento do débito, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida pela divergência das assinaturas, 

fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência do débito. No entanto, 

no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, conforme 

se infere extrato do SPC/SERASA (id. 3014851, p. 1 e 2), há negativação 

preexistente em relação à ora debatida, pois a anotação do Banco 

Bradesco foi realizada em 04.07.2014 e a anotação da Energisa S.A foi 

efetivada em 13.10.2013, inexistindo notícia de discussão judicial deste 

débito, não sendo cabível a indenização por danos morais nesses casos, 

conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Nesse sentido, vejamos 

julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se os julgados supracitados, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para declarar 

inexistente o débito no valor de R$ 132,82 (cento e trinta e dois reais e 

oitenta e dois centavos), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de 

inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 327,60 (trezentos e vinte e 

sete reais e sessenta centavos) discutido nos presentes autos acima 

especificado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. 

Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005785-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MARCIO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005785-05.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CARAFINE E CARAFINE LTDA 

- ME REQUERIDO: ANDRE MARCIO SOARES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora, requer a reconsideração da condenação em 

custas processuais, pugnando pela isenção por ser pobre na forma da lei. 

Pois bem. As condenações fixadas em sentença e em sede recursal 

permanecem SUSPENSAS, e somente podem ser executadas se, nos 

cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão da gratuidade, atentando-se para o disposto 

no art. 98, §3º, do CPC/15 e artigo 12 da Lei 1.060/50. Nesse sentido 

temos os seguintes julgados: Custas: condenação do beneficiário da 

justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é 

condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão 

exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do artigo 12 da 
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Lei 1.060/50, que não é incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da 

Constituição." (RE 184.841, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 

21-3-95, DJ de 8-9-95). No mesmo: RE 495.498 – AgR, Relator Ministro 

Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07. A parte beneficiada 

pela Justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, mas lhe é assegurada a 

suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos, se persistir a 

situação de pobreza, quando, então, a obrigação estará prescrita, se não 

houver, nesse período, a reversão (Lei 1.060/1950). Precedentes citados: 

REsp 743.149-MS, DJ 24/10/2005; REsp 874.681-BA, DJ 12/6/2008; REsp 

728.133-BA, DJ 30/10/2006; AgRg no Ag 725.605-RJ, DJ 27/3/2006, e 

REsp 594.131-SP, DJ 9/8/2004. REsp 1.082.376-RN, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 17/2/2009. Com efeito, e sob a luz dos argumentos acima 

destacados, DECIDO: INDEFIRO o pedido de isenção das custas, e já 

certificado o transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos ante a 

suspensão da exigibilidade do pagamento das custas. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008162-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE KUJAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008162-46.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FELIPPE KUJAT REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita 

o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De início, consigno que embora tenha a parte ré 

apresentado a carta de preposto intempestivamente, situação que 

evidencia a revelia por irregularidade no comparecimento da audiência de 

conciliação, este juízo não pode desconsiderar as provas juntadas aos 

autos pela ré, de forma que resta afastada a presunção de veracidade 

das informações deduzidas pelo autor na peça exordial. Ademais, rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de juntada de 

comprovante de residência válido, eis que a requerida não trouxe qualquer 

elemento de prova tendente a demonstrar que o autor reside em localidade 

diversa do comprovante de residência apresentado e, ainda, o próprio 

extrato do Serasa aponta que o autor reside efetivamente no endereço 

declinado na petição inicial. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 115,68, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

reclamada em danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma 

que a dívida é válida, pois consistente no inadimplemento de plano de 

telefonia fixa contratado pela parte autora. Assim, em que pese as 

alegações da autora, infere-se dos documentos juntados pela parte 

reclamada que a mesma possuía contrato de telefonia junto à reclamada, 

inclusive, as telas sistêmicas juntadas apontam o uso dos serviços da ré 

durante a data de 25.02.2015 e nos meses posteriores, tendo sido 

cancelado o plano em 27.08.2015 por inadimplência (id. 10131759, p.4/5). 

Além disso, verifica-se que o nome, CPF e o endereço constante no 

cadastro da reclamada é o mesmo que a parte reclamante apresenta na 

inicial como sendo seu endereço, fato que apenas corrobora a afirmação 

de que a parte autora contratou os serviços da reclamada, pois apenas 

ela possui tais informações. Ainda, vislumbra-se que os serviços foram 

suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da autora, 

sendo, consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. 

Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que 

prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não 

havendo, assim, que se falar em inexistência do débito e indenização por 

dano moral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários nessa fase processual 

(art. 54, Lei 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008156-39.2017.8.11.0015
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008156-39.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FABRICIO DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

De início, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de 

juntada de comprovante de residência válido, eis que a requerida não 

trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar que o autor 

reside em localidade diversa do comprovante de residência apresentado 

no id. 8754722, 1, assim, não tendo baseado sua alegação em algum dado 

concreto, resta válido o comprovante de domicílio apresentado pelo autor 

nestes autos. De igual forma, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme consta do extrato do Serasa acostado no id. 

8754722, p. 2. Dos autos, verifico que a parte reclamada não comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida, pois não juntou qualquer 

contrato ou documento assinado pelo autor, sendo que os prints do 

cadastro interno do sistema demonstram apenas o registro do nome e CPF 

do autor, não havendo qualquer outra informação, evidente, ainda, a falta 

de identidade do endereço do autor para envio de fatura com o informado 

na peça exordial, inclusive estando cadastrado em Cidade diversa (id. 

10007480, p.7). Logo, em que pese às alegações da reclamada, esta não 

apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da 

parte reclamante, sequer trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Assim, por certo caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos documento assinado pela parte autora, documentos 

pessoais e comprovante de residência apresentados no ato da 

contratação ou gravações telefônicas apontando a referida contratação 

de seus serviços, o que não foi feito. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 
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é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê 

nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência 

dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito no 

valor de R$ 473,46 (cento e quarenta reais e noventa centavos) discutido 

nos autos; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito discutido 

nos presentes autos acima especificado. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012322-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA FERAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012322-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUCIMARA FERAREZE 

REQUERIDO: MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a desistência da 

ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FANAJE. Com efeito, REVOGO LIMINAR 

concedida nos autos em id 10758841. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013768-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013768-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE REZENDE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme consta do 

extrato do Serasa acostado no id. 2270476, p. 1. Dos autos, verifico que a 

parte reclamada não comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida, pois não juntou qualquer contrato ou documento assinado pela 

autora, sendo que os prints do cadastro interno do sistema demonstram 

apenas o registro do nome da autora, sem sequer registrar o CPF, não 

havendo qualquer outra informação. Restou evidente, ainda, a falta de 

identidade do endereço da autora para envio de fatura com o endereço 

informado na peça exordial, o que corrobora com a irregularidade da 

anotação creditícia. Logo, em que pese às alegações da reclamada, esta 

não apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das 

alegações da parte reclamante, sequer trouxe qualquer elemento hábil 

para comprovar a regularidade da dívida, pois os dados concretos 

visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são 

acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão 

do reclamante. Assim, por certo caberia à requerida apresentar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, 

CPC), trazendo à baila ao menos documento assinado pela parte autora, 

documentos pessoais e comprovante de residência apresentados no ato 

da contratação ou gravações telefônicas apontando a referida 

contratação e/ou uso de seus serviços, o que não foi feito. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistentes os débitos nos valores de R$ 8,97 e 270,23 
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discutidos nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006272-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLHAINY DAMASCENO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006272-72.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PATRICIA KAROLHAINY 

DAMASCENO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida, conforme consta do extrato do Serasa acostado no id. 

7236797, p. 6. Dos autos, verifico que a parte reclamada não comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida, pois não juntou qualquer 

contrato ou documento assinado pela autora, sendo que os prints do 

cadastro interno do sistema demonstram apenas o registro do nome da 

autora, sem sequer constar o CPF, não havendo qualquer outra 

informação, evidente, ainda, a falta de identidade do endereço do autor 

para envio de fatura com o informado na peça exordial, o que corrobora 

com a irregularidade da anotação creditícia. Logo, em que pese às 

alegações da reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para 

retirar a validade das alegações da parte reclamante, sequer trouxe 

qualquer elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os 

dados concretos visando comprovar a contratação dos serviços e 

justificar o débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus 

de afastar a pretensão do reclamante. Assim, por certo caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos documento 

assinado pela parte autora, documentos pessoais e comprovante de 

residência apresentados no ato da contratação ou gravações telefônicas, 

faturas e extratos de consumo apontando a referida contratação e/ou uso 

de seus serviços, o que não foi feito. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê 

nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência 

dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos 

nos valores de R$ 324,26 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte e seis 

centavos) e na data de 09/05/2016, no valor de R$ 43,97 (quarenta e três 

reais e noventa e sete centavos) discutidos nos autos; b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito, para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente 

do rol de inadimplentes tão somente pelos débitos discutidos nos 

presentes autos acima especificado. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011688-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA CRISTINA FELES ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011688-21.2017.8.11.0015 REQUERENTE: TAMARA CRISTINA FELES 

ECKERT REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançada pela reclamada (id. 10319632, p. 5/6), razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega em resumo que os valores são devidos e inadimplidos, 

situação que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço 

de proteção ao crédito. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese as 

alegações da reclamada de que a restrição seria devida, a instituição 

financeira não acostou nos autos qualquer prova tendente a sustentar 

suas afirmações, logo, não coligiu aos autos prova que atestasse a 

regular contratação do suposto débito, tais como fatura enviada à autora, 

termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. Em resumo: 

a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito realizada é indevida, portanto, a 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 
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estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000,00 

(Três mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 78,12 (setenta e 

oito reais e doze centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de 

inadimplentes tão somente pelo débito discutido nos presentes autos 

acima especificado. Determino à Secretaria a inclusão no processo do 

valor da causa como sendo o de R$ 14.480,00 (quatorze mil e 

quatrocentos e oitenta reais). Inexiste condenação em custas processuais 

e honorários nesta fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012173-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FJACOBS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012173-21.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELIZABETE FJACOBS - ME 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Ainda, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Pois bem. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código 

de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Narra a autora, em síntese, que jamais travou relação 

jurídica com a ré, mas que ainda assim esta inseriu indevidamente seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$ 

1945,31 (id. 10332969, p. 3). Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais ante a suposta 

inscrição indevida. Por outro lado, o banco reclamado sustenta que as 

cobranças são legais e devidas, uma vez que a parte autora aderiu cartão 

de crédito da bandeira Master em 10.01.2014, válido até 01/2019, bem 

como fez uso do mesmo, requerendo a total improcedência da ação. 

Diante da ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito. 

Ao contrário do alegado pela autora, os documentos juntados na 

contestação indicam que a reclamante contratou serviços de cartão de 

crédito junto à requerida, uma vez que o endereço para envio das faturas 

de cartão de crédito é igual àquele informado pela autora na petição inicial, 

sendo que a autora fez uso do cartão de crédito e deixou de quitar suas 

obrigações, restando as pendências financeiras com os acréscimos de 

encargos e juros de mora. Logo, tal situação que legitima a inscrição do 

nome da autora no SPC/SERASA, já que os dados cadastrais do banco 

guardam identidade com o CPF da autora e o endereço informado para a 

adesão ao cartão de crédito, aliás, extrai-se dos extratos da conta 

corrente vinculada ao cartão de crédito que a autora recebeu depósitos e 

efetuou saques, no entanto, não quitou totalmente as diversas compras 

efetivadas a crédito, de modo que não há ilicitude na anotação do nome da 

promovente nos órgãos protetivos de crédito.. Assim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012205-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RUAN JHONATHAN DIAS 

MEZONE FABRIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito indevidamente, razão pela 

qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. Por 

sua vez, a reclamada alegou culpa exclusiva do consumidor, eis que este 

contratou cartão de crédito e não quitou os débitos que teria contraído (id. 

11603957). De início, afasto a aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, vez 

que quando da propositura da ação, o autor somente possuía a inscrição 

realizada pelo banco Bradesco, de forma que anotações já excluídas não 

se amoldam no entendimento jurisprudencial. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Da análise dos autos verifico 

que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de 

pagamento da parte autora da parcela com vencimento em 11.10.2015, no 

valor de R$ 79,67 (id. 10487562, p.3), vez que não juntou nos autos o 

contrato assinado pelas partes e/ou o efetivo uso do cartão de crédito 

durante o período da anotação no SPC/SERASA. Ressai dos documentos 

juntados pela ré algumas faturas de cartão de crédito em nome do autor 

com utilização durante os anos de 2012 e 2013, não havendo prova da 

origem e existência do débito inscrito no SPC/SERASA em 11.10.2015. 

Nesta linha, a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para 

comprovar a regularidade da anotação negativa, pois os dados concretos 

visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são 

acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão 

da reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar o 

inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve 

débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

realizada em 21.11.2015 é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol 

de inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude 

na conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os 

danos advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o 

prejuízo moral experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 
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por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, decorrente da inclusão indevida do nome/CPF da parte autora no 

cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 

487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente os débitos discutidos nos 

autos no valor de R$ 79,76 (setenta e nove reais e setenta e seis 

centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes 

referente ao débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de telefonia 

móvel da Reclamada, no entanto, após passar por dificuldades 

financeiras, requereu a mudança de plano para um mais acessível. Aduz 

que a Requerida alegava ter mudado seu plano para um de valor inferior, 

entretanto, as faturas continuaram vindo com o valor do plano anterior. 

Alega também que mesmo com as faturas em dia, teve sua linha telefônica 

suspensa por aproximadamente 40 dias. Pugna então pela Restituição dos 

valores cobrados indevidamente e, ainda, indenização por danos morais, 

em razão do descaso da Reclamada. Observa-se que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 

da Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Consoante já anotada, cabe apenas salientar 

a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, 

no caso dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da análise dos autos, verifico que 

o Autor entabulou contrato de serviços de telefonia móvel com a 

Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, tentou contratar plano com 

valor mais acessível, contudo, não obteve êxito, motivo pelo qual busca a 

restituição dos valores pagos. Pois bem. Analisando os fatos 

apresentados, tenho que assiste razão em parte ao peticionário. 

Atualmente a gama de opções e a competitividade acirrada no mercado de 

telefonia móvel não justificam o consumidor continuar refém de um serviço 

que não funciona junto a uma determinada operadora. Nesse sentido, 

reporto-me a portabilidade numérica, que permite ao consumidor trocar de 

operadora sem necessitar substituir seu número antigo, o que evita uma 

série de intempéries que poderiam justificar a vinculação a uma prestadora 

de serviço. Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a 

falha na prestação do serviço de telefonia ou insatisfação do consumidor, 

não é capaz de gerar o dever indenizatório, ao passo que este pode optar 

livremente por outra operadora. Nesta esteira, tenho que o fato relatado 

por não conseguir mudar o plano para um de valor inferior não causa 

direito à restituição dos valores nem repetição do indébito visto que diante 

da falha na prestação de serviços a Requerente poderia escolher outra 

dentre as diversas operadoras do mercado. Entretanto, quando aos 

alegados danos morais, verifico que de maneira indevida a Requerida 

suspendeu a linha telefônica da reclamada, causando-lhe uma série de 

transtornos e frustação diante da má prestação de serviço. Frise-se, 

ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas 

a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 
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do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a 

título de DANOS MORAIS a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011624-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDICEU BITTENCOURT DE LIMA 

REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar 

junto ao JEC. Narra o autor que houve uma negociação intermediada pela 

requerida que se apresentava como administradora de Loteamento, sendo 

o promovente pagou 12 parcelas do negócio jurídico e que após rescindiu 

o contrato de compra e venda de imóvel perante o Poder Judiciário (id. 

10289869, p.2). Há incompetência deste juízo pois o autor visa receber 

indenização moral por anotação irregular nos órgãos de proteção ao 

crédito vinculada à avença originária da ordem de R$ 117.972,13 (id. 

10289902, p. 1), ou seja, busca o autor o reconhecimento de 

descumprimento contratual pactuado em valor que supera 40 salários 

mínimos, restando incompetente a tramitação do feito no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis. O artigo 292, inciso II, do CPC é claro ao dispor 

que o valor da causa será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

Assim, deve-se considerar como valor da causa além da pretensão à 

reparação moral, o montante do contrato de compromisso de compra e 

venda do imóvel firmado pela parte no valor de R$ 117.972,13, logo, esta 

demanda é incompatível com o rito especial pois diverge do artigo 3º. Da 

Lei 9.099, segundo o qual é inadmissível o prosseguimento em Juizado 

Especial de processo que tenha valor da causa superior a 40 salários 

mínimos. Registre-se que é permitida a extinção do processo sem 

julgamento do mérito neste caso, ainda que sem nenhuma manifestação do 

réu neste sentido. Inviável, portanto, a tramitação deste feito junto ao JEC. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NASSIMBENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010084-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILLA NASSIMBENI DOS 

SANTOS REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a origem dos débitos através dos 

comprovantes de pedidos de produtos para revenda (id. 10824926 e 

id.10824929), do que se extrai que restaram pendentes o débito no valor 

de R$ 496,00 cujo pagamento deveria ser feito em 17.10.2012, e outra 

pendência no valor de R$ 496,00, cujo vencimento se dava em 

12.11.2012, ambos devidamente assinados pela autora, não havendo 

prova de quitação dos referidos débitos. Neste particular, infere-se que os 

pedidos realizados em nome da autora foram devidamente assinados, 

sendo que as assinaturas apostas dos documentos acostados pela ré 
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guarda identidade a olho nu com a assinatura aposta pela autora em seu 

documento pessoal, cuja semelhança da assinatura em relação às demais 

apostas no documento pessoal, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Nota-se, inclusive, que a impugnação não foi capaz de elidir as 

afirmações e as assinaturas idênticas apostas no pedido de produtos em 

questão, não acostando nos autos a autora qualquer outra prova passível 

de convencimento de suas alegações perante este Juízo. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a existência da dívida em 

relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto aos débitos não quitados, mas tendo por base o valor 

original das dívidas, que somam o montante de R$ 992,00 (novecentos e 

noventa e dois reais). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento das obrigações nos valores 

de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), com vencimento em 

17.10.2012, e R$ R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), com 

vencimento em 17.10.2012, quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC 

a partir do vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA BISPO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que a autora 

insurge-se quanto ao recebimento de seguro no valor de R$10.000,00 

(Morte Acidental – Passageiro Titular) e R$ 1.500,00 (Auxílio-Funeral – 

Passageiro Titular) tendo em vista ser mãe e única herdeira do Sr. JOSÉ 

MARQUES RIBEIRO, falecido em 24 de março de 2014. Quanto a prejudicial 

de mérito ventilada pela requerida, qual seja, PRESCRIÇÃO, verifico que a 

mesma não merece acolhimento, eis que, o prazo prescricional, que no 

caso em tela é trienal, começa a contar a partir da ciência inequívoca da 

incapacidade, consoante Súmulas 405 e 278, ambas do E. Superior 

Tribunal de Justiça. Súmula n.º 278 do STJ: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral.” Súmula 405 do STJ: “A ação 

de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” 

Logo, tenho que o requerente teve ciência da incapacidade em 

24/03/2014, consoante certidão de óbito constante nos autos, sendo que 

intentou a presente ação em 06/04/2017, sendo assim, não há que se falar 

em prescrição, posto que, iniciada a contagem do prazo prescricional 

somente com a ciência inequívoca da incapacidade. A reclamada 

assevera também a FALTA DE INTERESSE DE AGIR da reclamante, 

alegando em síntese que a requerente não pode socorrer-se diretamente 

a via judicial para ter o pagamento da respectiva verba pecuniária, sendo 

necessário que a mesma formule pedido administrativo. Consoante 

aduzido pela requerida, apenas depois de esgotado os meios 

administrativos de recebimento dos valores, a requerente pode buscar 

judicialmente o recebimento. Porém, tal preliminar resta rechaçada, pois 

trata de EXERCÍCIO REGULAR do DIREITO de AÇÃO, sendo assim, é 

desnecessário o esgotamento da via administrativa, sob pena de afronta a 

este preceito constitucionalmente defendido. Neste mesmo sentido é o 

entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono: "COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO - DPVAT -PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E PROVA DA RECUSA DO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA PARA INGRESSO NA VIA 

JUDICIAL - DESNECESSIDADE. Se é garantia constitucional que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder 

Judiciário, ofende a Carta Política a exigência de prévia postulação 

administrativa ou do exaurimento desta via para somente, assim, se 

chegar à esfera judicial, a teor do que dispõe o artigo 5o, XXXV, da 

Constituição Federal". (TJ-SP - APL: 234688620098260451 SP 

0023468-86.2009.8.26.0451, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012, undefined) grifo nosso Somando: PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE 

SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO. DESNECESSIDADE. 

RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO QUE SE 

IMPÕE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA OU DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, INSCULPIDO NO ART. 5º, XXXV, DA 

CF. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE SEGURADA DIVERSA DA QUE 

ANALISOU O PEDIDO ADMINISTRATIVO ORIGINAL. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA 

QUAISQUER DAS SEGURADORAS CONSORCIADAS. PRECEDENTES. 

APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - AC: 151236 RN 2010.015123-6, 

Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 03/05/2011, 1ª Câmara 

Cível, undefined) Não havendo demais preliminares a serem apreciadas, 

nem mesmo, visualizando questões de nulidade pendentes de julgamento, 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, verifico que o 

reclamante ingressou em juízo pedido de indenização decorrente do 

seguro AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS. Dispõem os artigos 

757 e 758, do Código Civil: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador 

se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como 

segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Art. 758. O 

contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do 

seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do 

respectivo prêmio. Verifico que a análise dos fatos, narrados nos autos, 

conduz ao convencimento que para a aplicação do melhor direito no caso 

concreto, é acolher o parcialmente o pedido aduzido na inicial. No caso, há 

nos autos documentos comprobatórios do aptos a comprovarem o nexo 

causal estabelecido entre o acidente e o óbito decorrente do mesmo. 

Ademais, nos termos do art. 333, inciso II do CPC, o ônus da prova, no 

caso, competia à reclamada, que deveria desconstituir o direito da parte 

reclamante, no caso, o Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito que 

informou o acidente, ou seja, demonstrando que o acidente e óbito 

efetivamente não ocorreu, ou, até mesmo, que a Requerente não possui 

tal direito, o que não conseguiu. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente, tendo em vista não ter 

comprovado a parte autora que houve a negativa do pagamento. 

Oportunamente transcrevo: “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À 

VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às 

situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena 

de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que houver 

grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos 

inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros 

incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que 

faço com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, para 

condenar a reclamada AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS a 

efetuar o pagamento no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos 
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reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, da data que ocorreu o óbito, conforme súmula n° 43 do 

STJ e, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de 

condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, ante a inexistência de excesso 

de prazo no trâmite do presente feito e consequente constrangimento 

ilegal, bem como por continuarem presentes os requisitos da segregação 

cautelar, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo 

Penal.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário para a 

realização da audiência designada nesta data.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 274828 Nr: 12981-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AREVALO SANABRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado do réu 

para que no prazo legal apresente memoriais escritos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317297 Nr: 1153-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Certifico e dou fé que o advogado FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI fica 

devidamente INTIMADO a apresentar resposta a acusação nestes autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 262902 Nr: 5345-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MANTAGNERI MIORANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MONTAGNERI 

MIORANZA - OAB:

 Ação Penal - Código Apolo 262902

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 43/44, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 16 

de abril de 2018, às 15 horas.

A audiência acima designada está inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o 

qual tem caráter conciliador e restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma 

pauta concentrada de audiências e palestras educativas sobre a 

conscientização de hábitos de direção segura e prevenção de acidentes 

no trânsito, com duração aproximada de 01 hora, sendo a presença do 

acusado OBRIGATÓRIA desde o início ao término da sessão e dos 

advogados e Defensores Públicos facultativa durante as palestras, mas 

obrigatória em seu encerramento, diante da necessidade de assinatura 

dos termos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e a sua advogada (procuração à fl. 45).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317632 Nr: 1391-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR SILVA DOS SANTOS, Filiação: 

Joaquim Oliveira dos Santos e Aparecida Margarida da Silva Santos, data 

de nascimento: 24/01/1985, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

solteiro(a), braçal, Telefone 66-9610-6628. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor do deferimento das MEDIDAS PROTETIVAS 

em favor da vítima Leniara Caroline de Oliveira Souza e Vanessa da Silva 

Oliveira, cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer delas 

poderá ser ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS 1.Afastamento do requerido do 

lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 

500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer 

meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares 

e/ou testemunhas, exceto o filho que possuem em comum; e3.Que o 

requerido não vá à residência da requerente (Estrada Travessão 05, Sítio 

Santo Expedito, Bairro Zona Rural) e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão: Código Apolo 317632 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Vanessa da Silva Oliveira (qualificação pela 

autoridade policial à fl. 07)Requerido: Junior Silva dos Santos (qualificação 

pela autoridade policial à fl. 03-verso)Vistos.Trata-se de expediente 

remetido pela autoridade policial com pedido das requerentes de 

deferimento de algumas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos. É o Relato do necessário. 

Fundamento. D E C I D O.As alegações da requerente quanto as ameaças 

contra si praticadas pelo requerido, revelam a presença dos requisitos ao 

deferimento, liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do 

bom direito.Quanto ao periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da 

possibilidade de que tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser 

praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a 

tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, como 

qualquer decisão liminar.Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE algumas 

medidas protetivas, com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, incisos 

II e III (alíneas “a”, “b” e “c”), da Lei 11.340/06, e determino:1.Afastamento 

do requerido do lar;2.Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, exceto o filho que possuem em comum; 

e3.Que o requerido não vá à residência da requerente (Estrada Travessão 

05, Sítio Santo Expedito, Bairro Zona Rural) e de seus familiares, a fim de 
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preservar a sua integridade física e psicológica.Registro, por oportuno, 

que o direito de visitas tem por objetivo evitar a ruptura dos laços de 

afetividade que devem ou deveriam prevalecer no seio familiar, garantindo 

à criança ou ao adolescente seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, 

não sendo somente um direito assegurado ao pai ou à mãe, mas um direito 

do próprio filho de com eles conviver, reforçando o vínculo paterno e 

materno. Nessa linha e, tendo em vista que as medidas aqui deferidas têm 

caráter apenas penal, a partícula familiares acima grafada, conforme já 

consignado, não afeta eventual direito de visitas ao filho menor que 

possuem em comum, o qual deve ser harmonizado com a 

não-aproximação da vítima.Com relação ao pedido de suspensão/restrição 

de posse de arma de fogo, indefiro-o, por ora, haja vista a ausência de 

elementos comprobatórios suficientes, aptos a deferir tal pedido 

cautelarmente. Indefiro, ainda, o pedido de restituição de bens, pois a 

requerente nada declarou nesse sentido.Registro que esta medida tem 

caráter cautelar penal, sendo que os pedidos sobre prestação de 

alimentos, separação de corpos, proibição temporária de celebração de 

atos civis, caução e outras medidas de ordem acautelatória deverão ser 

formulados pelas ofendidas no Juízo Competente (Vara Cível ou CEJUSC 

desta Comarca).Intime-se o requerido, sobre as medidas protetivas acima 

deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de descumprimento 

dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o 

senhor oficial de justiça poderá utilizar a força policial para cumprimento 

do mandado, o que desde já autorizo, nos termos do §3º, do artigo 22, da 

Lei n. 11.340/06, devendo agir com parcimônia.Intime-se a requerente do 

deferimento destas medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso 

não necessite mais delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o 

Ministério Público sobre o teor da presente decisão.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, acaso ultrapassado o horário 

para distribuição regular dos mandados.Sinop, 31 de janeiro de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 174921 Nr: 10450-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Certifico e dou fé que considerando o permissivo legal, é o presente para 

intimar o advogado LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB/MT 14286, 

para que no prazo legal se manifeste nos autos ante ao cálculo de 

liquidação de pena de multa acostado às fls. 141/143.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 297299 Nr: 6783-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ADORNO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 CERTIDÃO

Certifico que, em atendimento às Determinações das fls. 10, é a presente 

com finalidade de intimar advogado constituído nos autos, Dr. Vitor 

Mendes Nunes Filho, OAB/MT n. 14037, para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 4033-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

Cód: 64365

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. PEDRO FERREIRA MENDES, inscrito na OAB/MT sob o nº 

3.167, para que tome conhecimento da sentença de fl. 134/134-v que 

declarou a Extinção da Punibilidade do condenado Paulo Gonçalves de 

Aguiar da pena privativa de liberdade e da pena de multa, e querendo, se 

manifeste nos autos no prazo legal.

 Sinop - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Belª. Laura Joanir Costa Leite Rondon

 Técnica Judiciária

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009455-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL GARCIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDA RODRIGUES ARAUJO (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo vinte 

(20) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 26/03/2018, às 14:30 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 280638 Nr: 24565-59.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMBF, APBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDRIANGELO FONSECA - 

OAB:OAB/MT6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN DE ALMEIDA BARROS 

- OAB:8520, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771

 Certifico que, devidamente intimada, decorreu "in albis" o prazo para a 

parte requerida manifestar-se.

Pelo exposto, impulsiono os autos para intimação da parte autora por meio 

de seu patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 253369 Nr: 12097-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARDS, CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte autora se 

manifeste através do seu advogado sobre a certidão do oficial de justiça 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 207285 Nr: 3192-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERSMJADDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para intimar a parte autora através 

do seu advogado para se manifestar nos autos.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. L. (REQUERIDO)

A. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000654-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: FABIANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA, ANTONIA 

ROSANE PERIN 06/02/2018. Aberta a audiência com as formalidades 

legais, as partes celebraram composição amigável no processo n° 

1641-10.2018.811.002 – código 525377, abaixo transcrito, que vale 

também para este processo: “A adolescente A. B. S. L. ficará sob a 

guarda materna. A família mora na cidade de Indaiatuba/SP. A adolescente 

terá a companhia dos familiares paternos durantes as férias de Julho e 

metade das férias do final do ano, dividindo-se as festividades. Além 

disso, a mãe fica ciente de que não pode obstar o contato dos familiares 

paternos com a adolescente de que forma seja, sob pena, inclusive, de 

reversão da guarda, dependendo da gravidade do caso concreto. A mãe 

fica ciente da necessidade de comunicar qualquer mudança de endereço 

e telefone, devendo ainda comunicar em caso de doença. As partes 

acordam ainda que o adolescente J. P. que já encontra-se sob a guarda 

materna, também virá para esta cidade nas férias de Julho e metade das 

férias do final do ano, dividindo-se as festividades. A mãe arcará com as 

despesas de deslocamento enquanto os filhos receberem a pensão por 

morte do pai. O Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: 

“MMª Juíza, considerando o teor dos depoimentos colhidos nesta data, 

deixa claro que a adolescente A. B. se encontra sob o poder familiar da 

genitora e que contra esta não pesa qualquer motivo de inibição do 

exercício regular deste direito, sendo certo que é direito da criança e do 

adolescente ser criado junto à sua família natural, valendo-se, por óbvio 

do apoio acompanhamento dos demais familiares, mas podendo ser 

educado e criado diretamente por seus genitores. A negativa do 

encaminhamento da adolescente à genitora implicaria, a nossa ver, no 

desatendimento das normas legais que resguardam não apenas o direito 

dela, mas, sobretudo da própria adolescente que, em que pese, ter 

manifestado inicialmente seu interesse em permanecer nesta cidade, pode 

e deve ser criada pela genitora, resguardando aos tios e avós o pleno 

acesso a ela, seja pessoalmente, seja pelos meios atuais de comunicação, 

exercendo assim a sua função complementar a criação a ser da pela 

genitora. Assim sendo, manifesta-se o Ministério Público pela homologação 

do acordo, resguardando-se aos familiares residentes nessa cidade pelo 

acesso e contato com a adolescente. Vistos, etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas face a gratuidade. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Registre-se. Lavre-se o termo de guarda em favor da 

genitora, de imediato independente do trânsito em julgado. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.”. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. L. (REQUERIDO)

A. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000654-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: FABIANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA, ANTONIA 

ROSANE PERIN 06/02/2018. Aberta a audiência com as formalidades 

legais, as partes celebraram composição amigável no processo n° 

1641-10.2018.811.002 – código 525377, abaixo transcrito, que vale 

também para este processo: “A adolescente A. B. S. L. ficará sob a 

guarda materna. A família mora na cidade de Indaiatuba/SP. A adolescente 

terá a companhia dos familiares paternos durantes as férias de Julho e 

metade das férias do final do ano, dividindo-se as festividades. Além 

disso, a mãe fica ciente de que não pode obstar o contato dos familiares 

paternos com a adolescente de que forma seja, sob pena, inclusive, de 

reversão da guarda, dependendo da gravidade do caso concreto. A mãe 

fica ciente da necessidade de comunicar qualquer mudança de endereço 

e telefone, devendo ainda comunicar em caso de doença. As partes 

acordam ainda que o adolescente J. P. que já encontra-se sob a guarda 

materna, também virá para esta cidade nas férias de Julho e metade das 

férias do final do ano, dividindo-se as festividades. A mãe arcará com as 

despesas de deslocamento enquanto os filhos receberem a pensão por 

morte do pai. O Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: 

“MMª Juíza, considerando o teor dos depoimentos colhidos nesta data, 

deixa claro que a adolescente A. B. se encontra sob o poder familiar da 

genitora e que contra esta não pesa qualquer motivo de inibição do 

exercício regular deste direito, sendo certo que é direito da criança e do 

adolescente ser criado junto à sua família natural, valendo-se, por óbvio 
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do apoio acompanhamento dos demais familiares, mas podendo ser 

educado e criado diretamente por seus genitores. A negativa do 

encaminhamento da adolescente à genitora implicaria, a nossa ver, no 

desatendimento das normas legais que resguardam não apenas o direito 

dela, mas, sobretudo da própria adolescente que, em que pese, ter 

manifestado inicialmente seu interesse em permanecer nesta cidade, pode 

e deve ser criada pela genitora, resguardando aos tios e avós o pleno 

acesso a ela, seja pessoalmente, seja pelos meios atuais de comunicação, 

exercendo assim a sua função complementar a criação a ser da pela 

genitora. Assim sendo, manifesta-se o Ministério Público pela homologação 

do acordo, resguardando-se aos familiares residentes nessa cidade pelo 

acesso e contato com a adolescente. Vistos, etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas face a gratuidade. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Registre-se. Lavre-se o termo de guarda em favor da 

genitora, de imediato independente do trânsito em julgado. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.”. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003966-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

JOSE PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo: 1003966-72.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Digam as partes 

sobre os imóveis, se caberão, o do Jd. Itororó, à mulher, e o apto de 

Cuiabá ao marido, que, posteriormente, podem doá-los a quem quiserem, 

ou se caberá 50% de cada imóvel para cada cônjuge. Mais. A convivência 

paterna durante a semana pode e deve ser ampliada entre as partes - 

ainda que não conste dos autos -, eis que a guarda compartilhada implica 

divisão equilibrada do tempo com ambos os genitores, o que não se 

verifica na espécie. Saliento, reiteradas vezes, que mais que direito dos 

pais, é direito dos filhos ter amplo convívio com ambos os genitores. 

Observo que os alimentos serão fixados em percentual do salário mínimo, 

para manutenção do poder aquisitivo. Com a manifestação, conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de Fevereiro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005816-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

THALITA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS OAB - MT9530/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005816-98.2016.8.11.0002. VISTOS etc. THALITA 

DA SILVA ARRUDA, JOSÉ ROGÉRIO ARRUDA DA SILVA e MARIA 

AUGUSTA DA SILVA, qualificados, formularam o presente pedido de 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de seu genitor e 

companheiro, respectivamente, Sr. JOSÉ MARQUES DE ARRUDA, 

aduzindo, para tanto, o que segue. Inicialmente requereram os benefícios 

da AJG. Acerca dos fatos, alegaram que na data de 09/06/2015, faleceu o 

Sr. José Marques de Arruda, conforme certidão de óbito constante dos 

autos. Os requerentes são filhos e companheira do “de cujus”, todos 

maiores e capazes. O falecido deixou 02 (dois) filhos maiores, Thalita e 

José Rogério e sua companheira, Maria Augusta com quem convivia em 

união estável por aproximadamente 36 (trinta e seis) anos. Os 

requerentes informam que não procederam à abertura do Inventário do 

falecido, ante a inexistência de outros bens deixados por este. O falecido 

não deixou testamento ou outra disposição de última vontade. Afirmam que 

o falecido deixou apenas algumas joias de ouro penhoradas na Caixa 

Econômica Federal, pelos Contratos nº. 2985.213.00016483-2, 

2985.213.00017656-3, 2985.213.00014544-7, 2985.213.00011808-3 e 

2985.213.00011938-1. Necessitam levantar as peças, uma vez que 

penhoradas geram ônus dos juros de renovação, correndo inclusive risco 

de perdê-las em caso de inadimplemento, sendo necessária a expedição 

de alvará judicial, para levantamento das joias mediante pagamento e 

liquidação do contrato de penhora. Ao final, requereram a expedição de 

alvará em nome da herdeira Thalita da Silva Arruda, para realizar o 

levantamento das joias referente aos Contratos nº. 2985.213.00016483-2, 

2985.213.00017656-3, 2985.213.00014544-7, 2985.213.00011808-3 e 

2985.213.00011938-1, bem ainda os benefícios da AJG. A petição inicial 

foi instruída com procuração e documentos (Ids. 4501566 a 4501605). Em 

decisão constante do Id. 4733229 foi deferida a AJG, bem ainda 

determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que 

informasse a este Juízo a existência de joias penhoradas ou outros 

eventuais valores depositados em nome do “de cujus” José Marques de 

Arruda. Resposta da Caixa Econômica Federal no Id. 9290584, informando 

que o falecido deixou uma conta bancária com saldo de R$ 0,31 (trinta e 

um centavos), bem ainda cinco contratos de penhor de joias. 

Manifestação dos requerentes no Id. 9452265, pugnando pela expedição 

de alvará judicial para levantamento das joias penhoradas. O Ministério 

Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito, ante 

a ausência de interesse de menor de idade ou maior relativamente incapaz 

(Id. 9693134). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará 

Judicial para levantamento de joias, deixados pelo “de cujus”, Sr. José 

Marques de Arruda, junto a Caixa Econômica Federal, mediante o 

pagamento e liquidação do contrato de penhor. Os requerentes são filhos 

e companheira do “de cujus”, respectivamente. O documento constante do 

Id. 9290584 comprova a existência de cinco contratos de penhor em nome 

do falecido. A certidão de óbito demonstra que o falecido deixou filhos e 

não deixou bens a inventariar (Id. 4501576). O pedido dos requerentes é o 

levantamento das joias deixadas pelo falecido, mediante o pagamento do 

contrato de penhor. Não há direito de menor de idade a ser resguardado. 

Dessa feita, o julgamento de procedência do pedido inicial é medida que 

impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em nome da 

requerente THALITA DA SILVA ARRUDA, para o levantamento das joias 

em nome do falecido Sr. José Marques de Arruda junto a Caixa Econômica 

Federal, referente aos Contratos nº. 2985.213.00016483-2, 

2985.213.00017656-3, 2985.213.00014544-7, 2985.213.00011808-3 e 

2985.213.00011938-1, mediante pagamento e liquidação do contrato de 

penhora. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 4733229). Expeça-se 

alvará. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Fevereiro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 293622 Nr: 13620-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRRDM, JVRDM, LFRDM, FERNANDA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, por determinação verbal da MMª Juiza de 

Direito, foi deferido o desarquivamento, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437814 Nr: 5578-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do Sr. VICENTE PAULA 

DA COSTA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis nomeando 

como seu curador seu filho, o requerente ARTUR PAULO DA COSTA, 

também qualificado nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei.Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC. P. 

R. I. Lavre-se o termo de curatela.Isento de custas (fls. 18).Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Novembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409765 Nr: 16502-06.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo nº. 1650-06.2015.811.0002.

Código nº. 409765.

VISTOS etc.

Recebo a emenda de fls. 79/90, para inclusão também do requerido 

Douglas Antônio Garcia de Matos no pólo passivo da ação. Retifique-se a 

capa dos autos e o Sistema Apolo.

A parte autora não cumpriu integralmente o determinado às fls. 76, eis que 

não trouxe aos autos o título do qual pretende se exonerar.

Intime-se para tal fim.

Com a emenda, conclusos.

Várzea Grande/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 385717 Nr: 2463-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO do Sr. JOSÉ CARMO SODRÉ FARIAS, qualificado 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua esposa, a requerente, Sra. MARIA MADALENA DE 

ALMEIDA FARIAS, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado ao interditando.Inscreva-se 

a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do 

e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. P. 

R. I. Lavre-se o termo de curatela definitiva.Isentos de custas (fls. 

23).Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de 

Novembro de 2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 214668 Nr: 10011-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMDB-RGAMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643, NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - OAB:21.559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos requerendo o que dd direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 35084 Nr: 4387-41.2001.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 308/2001.

Código nº. 35084.

VISTOS etc.

Informe a Inventariante qual o herdeiro “deficiente” (fls. 04, segundo 

parágrafo), e, ainda, se o mesmo é interditado ou não.

Junte-se a certidão negativa do Município de Várzea Grande, eis que a de 

fls. 104 indica débito de IPTU.

Oficie-se ao Consórcio Nacional Ford, requisitando informações, em 30 

dias, acerca do contrato de fls. 56. Remeta-se cópia das fls. 55/58.

 Oficie-se ao Estado (Secretaria de Estado de Saúde – fls. 171), 

requisitando o depósito dos valores existentes em nome da falecida 

nestes autos. Remeta-se cópia dos documentos de fls. 170/171.

Observo a desnecessidade de se aguardar a resposta do Consórcio 

Nacional Ford, sendo todos os herdeiros capazes.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS Eliane G. Ferreira OAB/MT 9.862 (e) 

Wesley R. de Amorim OAB/MT 6.610 para comparecerem na Secretaria 

deste Juízo a fim de retirar petição sob protocolo A685993 (19/2/2018), 

tendo em vista que o processo/código 289741 foi redistribuído para outra 

Comarca em 11/1/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 387270 Nr: 3486-82.2015.811.0002
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:21407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, oportunizo vistas 

à parte autora para, em 5(cinco) dias, manifestar acerca do Relatório de 

Estudo Psicossocial de fls.59/63.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GREGORI MULLER DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001146-46.2018.8.11.0002. Vistos... Em se tratando de 

AÇÃO DE COBRANÇA, proposta pelo MAIICON GREGORI MULLER DE 

PAULA em desfavor, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos artigos 62 e 64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma da 1ª Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do 

CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. Decorrido o 

prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas 

homenagens, anotando-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001114-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR EUSTACIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001114-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ODENIR 

EUSTACIO DA SILVA FILHO Vistos... Considerando o teor da Resolução 

n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a 

Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande 

(MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza bancária para 

a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas 

providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE BENTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001128-25.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 18/04/2018, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001167-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1001158-60.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que esta sendo descontado de seu Holerite valor que 

não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. 

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os 

descontos automáticos em folha de pagamento feitos pelo banco réu, pois 

aduz não ter realizado o respectivo empréstimo, tornando os descontos 

indevidos. Tais circunstancias, evidenciam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos 

continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em 

parte para DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos em folha de 

pagamento da autora, referente ao aos valores indicados sob a Id. nº 

11800085 (Banco BMG), sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para 

cada novo desconto realizado. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 18/04/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DAROLT TOLENTINO OAB - MT17512/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

pessoas não identificadas e seus cônjuges se casadas forem, que 

invadiram o imóvel localizado na Rua José Leite (Ponte Nova), Lotes 

02,03,04,15,16 e 18, bairro Construmat (antigo Cassyra Lúcia), Várzea 

Grande-MT, (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000237-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

- TELEFONE: (65) 36861848

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293011 Nr: 13118-40.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:13802, MILTON SOARES NETO - OAB:15834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wanbier - 

OAB:14496A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Processo n.° 13118-40/2012 (Cód. 293011)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se o autor sobre o pedido de fls. 

149, no prazo de cinco dias.

Havendo ou não manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 452368 Nr: 12938-82.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA SANTOS DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Processo nº 12938-82/2016. (Cód. 452368)

Vistos...

Ao réu para no prazo de dez dias, comprovar o pagamento realizado em 

sede administrativa em favor do autor, sob pena de não conhecimento das 

alegações de fls. 52.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300910 Nr: 21602-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DA FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo nº 21602-44/2012 (Cód. 300910)

Vistos...

Às partes para manifestar-se sobre os cálculos no prazo comum de 10 

(dez) dias e conclusos em seguida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322438 Nr: 18864-49.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18864-49/2013 (Cód. 322438)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 
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CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445922 Nr: 9903-17.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS JUNIOR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia no consultório do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma 

CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis Hugney, 282, 

Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola Adalgisa de 

Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 452394 Nr: 12962-13.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 4º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

15 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323424 Nr: 19818-95.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº 19818-95/2013 (Cód. 323424)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Consigno, também, que inexiste nos autos qualquer termo de acordo, 

tornando impossível os requerimentos de homologação, apresentado por 

ambas as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338775 Nr: 6936-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZULINA BRUNO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 Processo nº 6936-67/2014 (Cód. 338775)

Vistos...

Sobre o depósito realizado pelo réu manifeste-se a autora no prazo de 10 

(dez) dias, ciente que seu silêncio será interpretado como aquiescência e 

quitação.

Havendo manifestação, conclusos para extinção. Caso contrário, ao 

arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416820 Nr: 20363-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRICOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MORELLI DE SALES 

- OAB:15185A/MT, DAMIÃO O. DE OLIVEIRA LOTT - OAB:14.246, 

EDEMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20363-97/2015 (Cód. 416820)

Vistos...

Por não ter sido a ré citada e considerando a vigência do novo Código de 
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Processo Civil, adequo à nova sistemática processual, proferindo novo 

despacho inicial:

Expeça-se mandado para pagamento no prazo de quinze dias do valor 

indicado na inicial, que deverá ser acrescido de honorários advocatícios 

na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa 

(NCPC, art. 701). Consigne-se, também, caso a parte ré o cumpra, que 

ficará isenta das custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º).

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 

701, § 2º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442950 Nr: 8321-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT.Feito sem custas por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita.Outrossim, considerando ter sido formada 

a relação processual, condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a 

ressalva do art. 98 do CPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

15 DE FEVEREIRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445480 Nr: 9654-66.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO SOUSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia no consultório do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma 

CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis Hugney, 282, 

Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola Adalgisa de 

Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 452373 Nr: 12943-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDS, MARLI MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160

 Processo nº 12943-07/2016. (Cód. 452373)

Vistos...

Ao Ministério Público para manifestação.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418248 Nr: 21139-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 23 de outubro 

de 2017, ás 08:30 horas, no consultório do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma 

– CRM – MT 6760, no endereço : Rua Clovis Rugueney 282, Jardim 

Aeroporto, centro, atrás do colegio Adalgisa de Barros, Várzea Grande, 

telefone 98152-0120, 3026-7576

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418248 Nr: 21139-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 24 de 

novembro de 2017, às 9:00 horas, no consultório do Dr. Luiz Gustavo 

Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis 

Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da Escola 

Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418248 Nr: 21139-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELIPE EVANGELISTA TIERRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo do pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300884 Nr: 21578-16.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSNA, ANDRESSA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA E PRONTO SOCORRO LÍRIO DOS 

VALES, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários do perito nomeado

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431007 Nr: 1510-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELKER HENRIQUE MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo do pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436113 Nr: 4726-72.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LEDIRES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370SP

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo do pericial

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Intimação à parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e 

telégrafos, no prazo de 5 (cinco) dias. ELZA BERNARDETE HUMBERGER 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004738-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRTUAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Intimação à parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida pela empresa de correios e 

telégrafos, no prazo de 5 (cinco) dias. ELZA BERNARDETE HUMBERGER 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003610-14.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

18 de abril de 2017 às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). CONCEDO os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. No mais, diante 

da relação de consumo inconteste, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222919 Nr: 3117-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor e o tempo decorrido desde a última 

tentativa de constrição de valores (fl. 109), nos termos do art. 854, do 

NCPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 126/129, em 
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consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 42.071,91 – fl. 128 – CPF: 378.004.691-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem-me conclusos para 

deliberações ulteriores.

No mais, DEFIRO o pedido de informações quanto às três últimas 

declarações de imposto de renda do executado.

Por fim, expeça-se o alvará competente para liberação do montante já 

penhorado nos autos, observando a conta bancária indicada à fl. 126, 

conforme já deferido na decisão de fl. 117.

Nos termos do § 3º do art. 450 da CNGC, dê ciência da presente decisão 

ao exequente, pessoalmente, consignando o valor liberado em favor do 

patrono.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 230590 Nr: 10735-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLSIO VITÓRIO GENARI, RUBENS GENARI 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL'ACQUA 

JÚNIOR - OAB:9505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589

 Intimação à apelada (requerida) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332092 Nr: 840-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIR DA SILVA COELHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 503,39 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 12.367,89, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

pessoalmente o referido executado, pois não possui advogado constituído 

nos autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Por fim, considerando que o valor ora indisponibilizado não se mostra 

suficiente à integral satisfação do débito, e considerando que o exequente 

esgotou, sem êxito, os meios administrativos na busca de outros bens em 

nome das devedoras, DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à 

Receita Federal, via sistema INFOJUD, extraindo-se informações da 

executada referentes aos 02 últimos anos fiscais, em anexo.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332092 Nr: 840-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIR DA SILVA COELHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 Vistos, etc.

Inicialmente ressalta-se que, o patrimônio da firma individual confunde-se 

com o da pessoa física, sendo possível a penhora de bens da pessoa 

física, quando inexitosa a tentativa de localização de outros bens 

pertencentes à empresa, como ocorre no caso sub judice.

Confira-se que: "[...] o patrimônio da pessoa física do comerciante 

confunde-se com o da firma individual, respondendo, portanto, pelas 

obrigações assumidas pela empresa e vice-versa - Desnecessidade de 

desconsideração da personalidade jurídica, dada a inexistência de 

distinção patrimonial, podendo os atos expropriatórios alcançarem o 

patrimônio da pessoa física"(TJ-SP - AI: 00070052520138260000 SP, 

Relator: Salles Vieira, Julgamento: 07/02/2013, Data de Publicação: 

15/02/2013).

 Sendo assim, considerando a inércia da parte devedora, nos termos do 

art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 85/86 e, em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 12.367,89 – fl. 86 – CPF: 994.735.931-04).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

No mais, DEFIRO o pedido de informações quanto às três últimas 

declarações de imposto de renda do executado.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406361 Nr: 14772-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 
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sendo que foi encontrado o montante de R$ 3.313,40 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 10.443,22, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a executada, eis que não possui advogado constituído 

nos autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, em relação ao pleito de penhora do imóvel indicado na inicial, 

deverá a parte credora juntar aos autos certidão atualizada da respectiva 

matrícula, a fim de verificar sua propriedade e existência de eventual ônus 

financeiro sobre o mesmo.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406361 Nr: 14772-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 102/109 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$ 10.443,22 – fl. 104 – CPF: 011.793.021-09).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222919 Nr: 3117-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCE PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de localização de bens do 

devedor passíveis de penhora perante a Receita Federal, porquanto a 

consulta ora levada a efeito via sistema INFOJUD retornou com a 

informação de que o executado não apresentou declarações nos últimos 

03 (três) anos fiscais, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Assim sendo, procedo à intimação do(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das 

respostas e dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud 

e Infojud, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

de direito, consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e 

consultas on line deverão ser instruídas com provas de alteração da 

situação financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da 

jurisdição, o que se mostra inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282739 Nr: 1560-71.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSYDELMA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação à apelada (autora) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443905 Nr: 8780-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Intimação à apelada autora para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 378910 Nr: 25968-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Considerando a possiblidade da decretação de ponto facultativo no dia 28 

de abril de 2018 (quarta-feira santa), o qual antecede o feriado da Paixão 

de Cristo, como bem observado pela Sra. Gestora Judiciária às fls. 89, hei 

por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

maio de 2018, às 16h00min.

Intimem-se todos, nos exatos termos da decisão de fls. 85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 505059 Nr: 16445-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON SEBASTIÃO LEITE DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087

 Vistos.

Verifica-se que foi concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo 

de Instrumento de n. 1001043-45.2018.8.11.0000, conforme malote 

recebido do e. TJMT (fls. 63/64).
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Sendo assim, em observância àquela determinação ficam desde já 

suspensos quaisquer atos constritivos dos bens do executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005722-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Proc. n.1005722-53.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do NCPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 08 de 

fevereiro de 2017, às 14h40min, Mesa 05, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do NCPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade 

para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do NCPC). Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do NCPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do NCPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 

do NCPC). Finalmente, DEFIRO os benefícios de assistência judiciária e o 

pedido de prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: Artigo 1º Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro 

de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito J27053

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000357-81.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido lapso temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto à resposta da seguradora. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000709-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000709-39.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido lapso temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto à resposta da seguradora. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001020-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001020-30.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora (Id. 

4860075). Em assim, verificando que já excedeu o prazo de 30 (trinta) 

dias do protocolo, sendo que para dar seguimento ao feito é necessária a 

juntada de tal negativa, determino a intimação da parte autora para 

informar quanto à resposta da seguradora. Prazo: 10 (dez) dias. Findo o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo a parte autora os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 20 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1001021-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001021-15.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora (Id. 

4860092). Em assim, verificando que já excedeu o prazo de 30 (trinta) 

dias do protocolo, sendo que para dar seguimento ao feito é necessária à 

juntada de tal negativa, determino a intimação da parte autora para 

informar quanto à resposta da seguradora. Prazo: 10 (dez) dias. Findo o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo a parte autora os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 20 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007503-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRUNA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1007503-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FRANCISCA BRUNA DE 

MORAIS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos. Trata-se de Liquidação 

de Sentença proposta por FRANCISCA BRUNA DE MORAIS em desfavor 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, 

em que pretende o cumprimento individual de sentença coletiva proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação 

Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Determinada a emenda à 

inicial a autora peticionou informando que não possui qualquer documento 

ou informação que comprove o seu vínculo com a requerida, bem como 

forneceu os dados de quem a teria inserido na rede. Reforça o pedido 

cautelar de exibição de documento (fls. 10454831). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda a inicial, conquanto 

não tenha comprovado a existência de vínculo com a requerida, este 

poderá ser demonstrado ou comprovado no curso da demanda. No mais, 

não é cabível o pedido de exibição de documentos baseado no artigo 524 

do CPC, haja vista que tal dispositivo trata do cumprimento definitivo de 

sentença, o que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença pelo rito comum, a qual depende da comprovação 

do vínculo existente entre as partes e apuração dos valores antes de 

iniciar o cumprimento definitivo. Logo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pela parte requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pedido de exibição de documentos nos moldes 

pretendidos. Entretanto, atento à peculiaridade da presente demanda e à 

impossibilidade da parte autora cumprir com o ônus que lhe cabe em 

comprovar seu vínculo com a requerida, com fulcro no artigo 373, §1º, do 

CPC, DETERMINO que a empresa ré promova a busca e instrua os autos 

com resultado de pesquisa em seu banco de dados, no que tange à 

existência de contrato firmado com o autor. Fica desde já oportunizado à 

requerida desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar 

satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento desta determinação 

dentro do prazo de defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, 

devendo constar as advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 

20 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001161-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LIRIO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001161-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SERGIO LIRIO FLORES 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Cuida-se de Obrigação de Fazer c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por SERGIO LIRIO FLORES em desfavor de BANCO BMG S/A. 

Aduz que, em meados de 2012 contratou junto ao requerido um 

empréstimo consignado e, após alguns meses do depósito em espécie na 

conta pessoal, recebeu um Cartão de Crédito da Reclamada, o qual não 

possuía limites/créditos, não recebeu qualquer fatura. Ocorre que, vem 

realizando o pagamento desde novembro de 2012, e já pagou a título de 

cartão/empréstimo a quantia de R$ 9.401,04 (nove mil, quatrocentos e um 

real e quatro centavos), ou seja, quase 03 (três) vezes do valor 

empréstimo realizado, passaram-se mais de 06 (seis) anos pagando a 

dívida e a mesma não se finda. Assim, pugnou pela concessão de tutela 

de urgência para determinar que o Requerido se abstenha de continuar 

fazendo descontos na folha de pagamento do autor, referente ao contrato 

discutido, comunicando à Secretaria Municipal de Administração de 

Várzea Grande para que proceda com as devidas baixas nos descontos, 

bem como seja determinado que a requerida junte aos autos o contrato de 

adesão para facilitação da defesa, sob pena de multa. Pediu, ainda, pela 

inversão do ônus da prova e pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. 

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a 

exclusão dos descontos em seus proventos por parte do requerido, pois 

afirma serem indevidos, uma vez que já teria quitado o valor emprestado 

pela requerida, mas os descontos não cessaram. Da apreciação dos 

autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes 

no caso, restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para o demandante caso tenha que aguardar o término da 

demanda para a interrupção dos descontos em seus proventos, o que 

compromete sua subsistência e de sua família. A probabilidade do direito 

restou evidenciada pela documentação acostada aos autos, indicando que 

o requerente está pagando por um empréstimo consignado junto ao banco 

requerido desde novembro de 2012 (id. 11802139), bem como existem 

descontos decorrentes de ‘Cartão BMG’, a partir de janeiro de 2013 

(11802167), o qual afirma já ter quitado o débito para com o Banco 

requerido. Neste diapasão, é perfeitamente cabível o deferimento do 

pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, haja 

vista que não é plausível que o autor continue a pagar além do que foi 

contratado. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento 

final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. E se 

demonstrado que os descontos em folhas eram devidos, poderão 

retornar, sendo apenas prorrogado o pagamento. Ante o exposto, tendo 

em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suspenda dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, sob 
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pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. 

Expeça-se oficio à Secretaria Municipal de Administração informando da 

presente decisão, para que se abstenha de efetuar descontos 

decorrentes de empréstimo e cartão de crédito junto ao Banco BMG/SA., 

na folha de pagamento do autor. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 29 de maio de 2018, às 14h40, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da provada, 

eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor 

em relação à ré, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, determino que o banco 

réu junte a cópia dos contratos que deram origem na dívida em discussão, 

no prazo da defesa. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LIRIO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001171-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SERGIO LIRIO FLORES 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. Cuida-se 

de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada, proposta por SERGIO LIRIO FLORES em desfavor de 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Aduz que, no final de 

2011, contratou junto ao requerido um empréstimo consignado e, após 

alguns meses do depósito em espécie na conta pessoal, recebeu um 

Cartão de Crédito da Reclamada, o qual não possuía limites/créditos, não 

recebeu qualquer fatura. Ocorre que, vem realizando o pagamento desde 

junho de 2011, e já pagou a título de cartão/empréstimo a quantia de R$ 

5.597,71 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um 

centavos), muito mais que o dobro do empréstimo realizado, passaram-se 

mais de 06 (seis) anos pagando a dívida e a mesma não se finda. Afirma 

que pediu administrativamente o cancelamento dos descontos, mas o 

requerido disse que ainda haviam débitos que deviam ser pagos. Assim, 

pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar que o 

Requerido se abstenha de continuar fazendo descontos na folha de 

pagamento do autor, referente ao contrato discutido, comunicando à 

Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande para que 

proceda com as devidas baixas nos descontos, bem como seja 

determinado que a requerida junte aos autos o contrato de adesão para 

facilitação da defesa, sob pena de multa. Pediu, ainda, pela inversão do 

ônus da prova e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa o autor a exclusão dos descontos em 

seus proventos por parte do requerido, pois afirma serem indevidos, uma 

vez que já teria quitado o valor emprestado pela requerida, mas os 

descontos não cessaram. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso, restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irr1410593eparável 

ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para o 

demandante caso tenha que aguardar o término da demanda para a 

interrupção dos descontos em seus proventos, o que compromete sua 

subsistência e de sua família. A probabilidade do direito restou 

evidenciada pela documentação acostada aos autos, indicando que o 

requerente está pagando por um empréstimo consignado junto ao banco 

requerido desde julho de 2011 (11808229 - Pág. 1), bem como existem 

descontos decorrentes de ‘Banco Ole Bonsucesso - Cartão’, a partir de 

janeiro de 2013 (id. 11808246 - Pág. 1), sendo que o autor afirma já ter 

quitado o débito para com o Banco requerido. Neste diapasão, é 

perfeitamente cabível o deferimento do pedido de suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento, haja vista que não é plausível que 

o autor continue a pagar além do que foi contratado. Por outro lado, não há 

risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. E se demonstrado que os descontos 

em folhas eram devidos, poderão retornar, sendo apenas prorrogado o 

pagamento. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda dos 

descontos realizados na folha de pagamento do autor, sob pena de multa 

diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Expeça-se 

oficio à Secretaria Municipal de Administração informando da presente 

decisão, para que se abstenha de efetuar descontos decorrentes de 

empréstimo e cartão de crédito junto ao Banco Olé Bonsucesso., na folha 

de pagamento do autor. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 29 de maio de 2018, às 15horas, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, determino que o banco 

réu junte a cópia dos contratos que deram origem na dívida em discussão, 

no prazo da defesa. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001136-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR)

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR)

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR)

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BRINDE - TELEFONE 065 99285 9925 (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001136-02.2018.8.11.0002 AUTOR: JOSEFA BEZERRA DO BONFIM, 

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA, RIVANDA ALVES BEZERRA RÉU: ANA CRISTINA BRINDE - 

TELEFONE 065 99285 9925 Vistos. A presente ação foi proposta por 

ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES BEZERRA, contudo extrai-se dos autos que 

o inventário por arrolamento foi devidamente homologado pelo juízo 

competente em 2004, inclusive com a averbação do formal de partilha na 

matrícula do imóvel em litígio. De tal modo, com a partilha dos bens e o 

trânsito em julgado da sentença, têm-se que o inventário encontra-se 

encerrado, desaparecendo a figura do espólio, devendo qualquer ação 

que envolva direitos do inventariado ser proposta pelo respectivo herdeiro 

que passou a ser titular da legitimidade ativa. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – 

CORRETORA DE SEGUROS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – 
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ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO E FORMALIZAÇÃO DE PARTILHA – 

EXTINÇÃO DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Com o encerramento do inventário e formalização da partilha 

através de escritura pública, extinguiu-se a figura do espólio, sendo 

legítimos para propor a presente ação os herdeiros da segurada falecida. 

2. A mera intermediária de contrato de seguro prestamista é parte ilegítima 

para figurar no pólo passivo da ação de cobrança de repetição de 

indébito, em que o autor pretende receber o valor do seguro. (...)– 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MS - APL: 

08003484920148120045 MS 0800348-49.2014.8.12.0045, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/03/2015, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 06/04/2015) De outro norte, pugna-se pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, todavia o falecido deixou 4 imóveis 

que foram partilhados entre os herdeiros, sendo um deles de valor 

significativo, indicando a existência de recursos financeiros para o 

recolhimento dos emolumentos iniciais, elemento que, a meu ver, evidencia 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, 

§ 2º, do CPC). Desse modo, deverá o promovente demonstrar sua a 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da 

ilegitimidade ativa. . Ou, caso prefira, deverá, em igual prazo, adequar a 

exordial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1) Corrigir/alterar o polo ativo da ação. 2) Informar endereço 

eletrônico, estado civil e profissão das partes (art. 319, CPC). 3) 

Comprovar sua situação financeira precária, sob pena de indeferimento 

dos benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder com o recolhimento 

dos emolumentos iniciais sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001142-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR)

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR)

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR)

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MATIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001142-09.2018.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, 

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, RIVANDA ALVES BEZERRA, 

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM RÉU: LUCIANA MATIAS Vistos. A presente 

ação foi proposta por ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES BEZERRA, contudo 

extrai-se dos autos que o inventário por arrolamento foi devidamente 

homologado pelo juízo competente em 2004, inclusive com a averbação do 

formal de partilha na matrícula do imóvel em litígio. De tal modo, com a 

partilha dos bens e o trânsito em julgado da sentença, têm-se que o 

inventário encontra-se encerrado, desaparecendo a figura do espólio, 

devendo qualquer ação que envolva direitos do inventariado ser proposta 

pelo respectivo herdeiro que passou a ser titular da legitimidade ativa. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SEGURO PRESTAMISTA – CORRETORA DE SEGUROS – ILEGITIMIDADE 

ATIVA AFASTADA – ENCERRAMENTO DE INVENTÁRIO E 

FORMALIZAÇÃO DE PARTILHA – EXTINÇÃO DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE 

DOS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIDA – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o encerramento do inventário e 

formalização da partilha através de escritura pública, extinguiu-se a figura 

do espólio, sendo legítimos para propor a presente ação os herdeiros da 

segurada falecida. 2. A mera intermediária de contrato de seguro 

prestamista é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação de 

cobrança de repetição de indébito, em que o autor pretende receber o 

valor do seguro. (...)– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.”  (TJ-MS -  APL:  08003484920148120045 MS 

0800348-49.2014.8.12.0045, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 30/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2015) 

De outro norte, pugna-se pelos benefícios da gratuidade de justiça, 

todavia o falecido deixou 4 imóveis que foram partilhados entre os 

herdeiros, sendo um deles de valor significativo, indicando a existência de 

recursos financeiros para o recolhimento dos emolumentos iniciais, 

elemento que, a meu ver, evidencia a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá o 

promovente demonstrar sua a insuficiência de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o 

exposto, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão da ilegitimidade ativa. . Ou, caso prefira, deverá, em igual 

prazo, adequar a exordial, providenciando as regularizações indicadas 

abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito: 1) Corrigir/alterar o polo ativo da ação. 2) 

Informar endereço eletrônico, estado civil e profissão das partes (art. 319, 

CPC). 3) Comprovar sua situação financeira precária, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder com o 

recolhimento dos emolumentos iniciais sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, 

§1º, da CNGC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001181-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MACELI VANIA VOLTOLINI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001181-06.2018.8.11.0002 AUTOR: MACELI VANIA VOLTOLINI DOS 

SANTOS RÉU: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico das partes, também verifica-se a 

existência de contradição no estado civil da autora, haja vista que na 

exordial é qualificada como casada e na declaração de hipossuficiência e 

procuração consta como solteira. Ademais, constato que a autora requer 

os benefícios da justiça gratuita, todavia é comerciária elemento que, a 

meu ver, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a autora 

demonstrar sua insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos Por fim, nota-se 

que um dos documentos juntados no id. 11811958 - Pág. 1, está 

incompleto. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado. 2. Informar/esclarecer seu estado civil, juntado comprovante 

(certidão de nascimento ou casamento). 3. Comprovar sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem 
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julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, 

§1º, da CNGC). 4. Juntar cópia integral do terceiro documento contate no 

id. 11811958 - Pág. 1. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002581-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA CRISTINA NUNES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002581-26.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação, vindo-me os autos a 

seguir conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 02 de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ARIZA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000282-42.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Certifique-se quanto à tempestividade da contestação, após 

intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 

de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELFINO ACOSTA SEVERO OAB - 427.759.491-34 (REPRESENTANTE)

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

ALANIR DE OLIVEIRA OAB - 395.860.731-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001431-73.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA EDUARDA OLIVEIRA 

SEVERO REPRESENTANTE: ALANIR DE OLIVEIRA, DELFINO ACOSTA 

SEVERO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, em correição. Em análise dos autos verifica que não há pedidos de 

nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo 

o feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Desse modo, 

ausentes questões preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos 

termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: Se a obesidade que acomete a autora oferece riscos à 

sua saúde; se a cirurgia bariátrica (Gastroplastia por Vídeolaparoscopia) é 

a única ou a mais recomenda forma de tratamento da obesidade no caso; 

se a autora preenche os requisitos necessários para a realização da 

cirurgia solicitada; a necessidade de realização de cirurgia de redução 

gástrica antes de a autora completar 18 anos de idade; a existência do 

dano moral e consoante o nexo de causalidade e a responsabilidade da 

requerida. Defiro a produção de prova requerida pelas partes, 

consistentes em prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal. 

Consigno que, caso as partes queiram provar o alegado por meio de 

documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, pois evidenciada a relação consumerista e 

a hipossuficiência do autor em relação à ré. Tendo em vista a inversão do 

ônus da prova, e que a requerida pugnou pela realização de perícia, as 

despesas com esta deverão ser custeadas pela parte ré. No mais, como 

não há médico endocrinologista cadastrado no Banco de Peritos do TJMT, 

nomeio o Dr. Giancarlo Alves Bina, médico perito especialista em 

endocrinologia, atuante junto na empresa Peritos Judiciais, com endereço 

à Rua 24 de outubro, nº959, Bairro Popular – Cuiabá/MT. CEP 78045-000, 

t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 4 - 1 1 2 2 ,  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

becker@peritos.judiciais.com, devendo ser intimado para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, aceite a nomeação e formule sua proposta de honorários. 

Aceita a nomeação deverá o perito formalizar nos autos proposta de 

honorários, apresentar currículo e comprovar especialização, bem como 

confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC. Apresentada a 

proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para querendo 

manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º). Assim, 

inexistindo impugnação, intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de prejuízo da prova, depositar o valor dos honorários do perito. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º do NCPC). 

Promovido o depósito, intime-se o Sr. Perito para designar data, horário e 

local para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

pericia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º). Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) A pericianda apresenta (ou apresentava) obesidade mórbida? Se 

sim, em qual grau? 2) O excesso de peso oferece (ou oferecia) quais 

ricos à saúde da autora? 3) A realização de cirurgia Gastroplastia por 

Vídeolaparoscopia era necessária ou altamente recomendável antes dela 

completar 18 anos de idade? Ou, seria recomendável que aguardasse a 

maioridade? 4) A adolescente preenche os requisitos necessários para a 

realização da cirurgia bariátrica? Albergado pelo artigo 357,§8º, do CPC, 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para 

apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações 

dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os interessados para 

no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os 

assistentes técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1º, do NCPC). Com a 

apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado, se for o caso. Caso 

contrário, cerifique-se e façam os autos conclusos. Por fim, à vista da 

decisão de mérito proferida no Agravo de Instrumento, nº 

1002963-88.2017.8.11.0000, intime-se a requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, de cumprimento à decisão do e. Tribunal de Justiça (id. 

Num. 10044046) e custeie a cirurgia de Gastroplastia por 

Videolaparoscopia em favor da autora, sob pena de multa diária fixada em 

R$200,00 (duzentos reais), limitado ao valor atribuído à causa. Dê vista ao 

Ministério Público para manifestação. Várzea Grande, 28 de setembro de 

2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO
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Processo Número: 1003238-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MURZIN RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELY PATRICIA RIBEIRO MERLINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003238-31.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela de 

Urgência c/c Cobrança proposta por Alice Murzin Rodrigues em desfavor 

de Flaviely Patrícia Ribeiro Merlino ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe; alegando, em apertada síntese que firmou contrato de locação 

com a requerida em 20.07.2015 pelo valor mensal de R$800,00 (oitocentos 

reais), que atualmente vigora por tempo indeterminado, contudo a 

requerida se encontra inadimplente com os valores dos alugueis desde 

outubro/2016. Liminarmente, pretende a expedição de mandado de 

despejo para que a parte demandada desocupe o imóvel, sem 

necessidade de prestação de caução. No mérito, pretende a condenação 

da requerida ao pagamento dos alugueis vencidos acrescido dos 

encargos legais, ao final requer pelos benefícios da justiça gratuita. Com a 

inicial juntou-se procuração ad judicia, documentos pessoais, contrato de 

locação e matrícula do imóvel. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Em análise da tutela pretendida, destaco que o rol previsto no art. 59, § 1º, 

da Lei n.º 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o 

disposto no art. 300 do NCPC para a concessão da tutela antecipada em 

ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. No 

entanto, deve-se aplicar a lei de caráter especial (Lei n. 8.245/91) em 

detrimento de lei de caráter geral (Código de Processo Civil), cabendo à 

observância desta tão somente no que estiver ausente naquela. I - Liminar 

em Ação de Despejo. A Lei do Inquilinato (Lei n.º 8.245/91) utiliza o Código 

de Processo Civil subsidiariamente, quando a mesma for omissa, conforme 

o disposto no art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz em seu art. 

59, §1º um rol de casos que autorizam a concessão da tutela antecipada 

nas ações de despejo. O caso em tela está previsto na hipótese do inciso 

IX, do artigo 59, da referida Lei, logo, estando devidamente albergado pela 

Lei Especial, para a concessão de liminar, em sede de ação de despejo, 

deverá ocorrer a prestação de caução idôneo, conforme previsão do §1º 

do artigo 59 da Lei n.º 8.245/91, in verbis : Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Grifei). No caso em tela, pretende a locadora pela dispensa da 

prestação de caução no valor correspondente a 03 (três) meses de 

aluguel, pedido que não pode ser acolhido. A prestação de caução é 

requisito para a concessão da medida liminar; trata-se de uma medida de 

contracautela e serve para garantir eventual ressarcimento de dano 

sofrido pelo locatário em caso de insucesso da demanda ante a 

providência tomada "initio litis" pelo juízo. Assim, não se pode afastar a 

imposição legal da caução, porém cumpre destacar que é perfeitamente 

possível a utilização de bens de propriedade do locador como caução real 

para concessão da liminar de despejo. Confira-se entendimento do e. 

TJMT: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - 

LIMINAR DE DESPEJO - OFERECIMENTO DO IMÓVEL DA LIDE - 

POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A caução prevista no art. 59, § Io 

da Lei n° 8.245/91 pode ser prestada na modalidade real, recaindo sobre o 

próprio imóvel locado. (AI 88230/2013, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014). Sendo assim, 

considerando a presença dos requisitos legais para a caracterização da 

hipótese de despejo prevista no inciso IX, do § 1º, do art. 59, da Lei n. 

8.245/1991, o despejo coercitivo deve ficar condicionado à prestação de 

caução, nos termos delineados. Nesse sentido confira-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Restando demonstrada nos autos a presença 

dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o 

inadimplemento do locatário e a inexistência de garantias contratuais, 

impõe-se o deferimento do despejo liminar, condicionado à prestação de 

caução, nos termos da Lei. Ressalvada a hipótese de purga da mora no 

prazo legal. AGRAVO PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70036787703, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 02/06/2010). Ante o exposto, estando demonstrada nos autos 

a presença dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, isto é, 

o inadimplemento do locatário e a inexistência de garantias contratuais; 

DEFIRO A LIMINAR pretendida, para determinar que a parte requerida 

desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando 

as chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. O CUMPRIMENTO 

DO DESPEJO COERCITIVO FICA CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA (ARTIGO 59 §1º LEI N.º 8.245/91), 

OFERECIDA MEDIANTE TERMO DE DEPÓSITO A SER LAVRADO NOS 

AUTOS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PRAZO 05 DIAS. Insta 

consignar que, conquanto o art. 59 da Lei nº 8.245/91 disponha que se 

aplica às ações de despejo o procedimento ordinário, o qual foi substituído 

pelo procedimento comum do CPC de 2015, que prevê a realização de 

audiência de conciliação antes do início do prazo de resposta, entendo ser 

dispensável a referida audiência na ação de despejo. Isso porque, a 

designação de audiência de conciliação no caso em comento retiraria a 

possibilidade de rápida solução para o inadimplemento da locação 

conforme estruturado na Lei n. 8.245/91, representando retrocesso 

incompatível com o intuito da lei especial, motivo pelo qual deixo de 

designá-la, neste momento. CITE-SE / INTIME-SE a locatária para responder 

à ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, poderá a requerida 

purgar a mora, evitando-se o despejo, desde que efetue o pagamento do 

débito atualizado, conforme cálculo trazido aos autos pela autora e 

mediante depósito judicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação 

que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais, 

quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários do 

advogado do locador, fixados em dez por cento (10%) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa (artigos 59, § 3ºe 

62, II, da Lei n.º 8.245/91). Consigne que se não purgar a mora nem 

apresentar contestação, serão presumidas verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora. Purgada a mora ou apresentada a 

defesa, no prazo estabelecido, intime-se a parte autora para 

manifestar/impugnar, no prazo de 15(quinze) dias. DEFIRO A JUSTIÇA 

GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 23 de junho de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001738-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001738-61.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que, a determinação foi para que a parte trouxesse 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa. 

Todavia, o requerimento administrativo juntado aos autos (Id. 4270085) foi 

protocolado após a distribuição da presente demanda. Sendo assim, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias e após o 

decurso do referido prazo caberá à parte autora informar quanto a 

resposta da seguradora. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 

de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

BRUNA PAULA SILVA CUSTODIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004971-66.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003176-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003176-25.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Por fim, retifique-se o polo ativo do 

presente feito para fazer constar como parte autora Maria Rosario 

Kazomazakaero. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 

2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005069-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005069-51.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 
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valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005102-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR MOTTA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005102-41.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005353-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANDRE CARRASCO (EXECUTADO)

KATIA FARIA FABIANO CARRASCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005353-59.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005257-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL OAB - RN6718 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHUMACHER TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005257-44.2016.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 19 de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005467-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA CHAVES OAB - GO0014419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005467-95.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título executivo 

extrajudicial original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 

425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título 

executivo junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 19 

de dezembro de 2016. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 
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GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005821-23.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003209-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003209-15.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Por outro lado, verifica-se que a exordial 

não cumpriu todos os requisitos do art. 319 do NCPC, pois não informa o 

endereço eletrônico das partes, bem como, a cópia do comprovante de 

residência acostados aos autos encontra-se em nome de terceiro. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Trazer 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa, 

para posterior prosseguimento do feito. 2. Juntar aos autos comprovante 

de endereço em seu nome e/ou esclareça a divergência. 3. Informar o 

endereço eletrônico das partes. Decorrido o prazo, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005750-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEOMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005750-21.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas/taxas judiciais, bem assim o sistema 

informa a inexistência de guia vinculada ao feito. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para comprovar o pagamento das custas e taxa judiciária 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do NCPC). 

Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATA FERNANDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003514-96.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 
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recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 

de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005542-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVETE GONCALINA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

ASSURANT SEGURADORA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005542-37.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título de 

indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005763-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA PIRES (REQUERENTE)

CASSIA GIANE PIRES (REQUERENTE)

DIRZINETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005763-20.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dê-se vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005373-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY SILVA FLORES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005373-50.2016.8.11.0002 

Vistos. Autorizo a autora a realizar a consignação, via depósito judicial, do 

valor atualizado do montante devido a requerida dívida em questão, a ser 

efetivado no prazo de 5 (cinco) dias (art.542, I, do CPC). Consigno que 

não realizado o depósito no prazo previsto, o processo será extinto sem 

resolução do mérito. Cite-se o réu para levantar o depósito ou oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na contestação, o requerido 

poderá alegar as matérias elencadas no art. 544, do CPC. Alegada a 

insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 19 de dezembro de 2016. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE LAVANDOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004497-95.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Da análise dos autos verifica-se que a emenda à inicial 

constante ao Id. 5518123 não foi satisfatória, pois a determinação foi para 

que a parte trouxesse aos autos cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da 

seguradora. Contudo, a parte autora trouxe tão somente o protocolo do 

pedido, deixando de apresentar a negativa. Sendo assim, concedo 

novamente à parte autora o prazo de 15 (dias) dias, para juntar a negativa 

mencionada no petitório de Id. 5518123, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, do NCPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

23 de março de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001240-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERFITEC EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS HERNANDES COPPINI OAB - SP253558 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1001240-28.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Indefiro a medida acautelatória pretendida referente ao arresto 

online, haja vista que para a efetivação da constrição judicial faz-se 

indispensável a efetivação da citação da executada, o que ainda não 

ocorreu, bem assim não restou demonstrado a situação financeira 

precária da executada ou que esta esteja dilapidando seu patrimônio 

situação que poderia ensejar a concessão de tal medida. Cite-se a parte 

executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do NCPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do NCPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos 

do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. 

Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, caput, NCPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, NCPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos termos do art. 

827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a expedição 

do mandado ao depósito do título executivo extrajudicial original na 

secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do NCPC. 

PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título executivo junto à 

secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 31 de março 

de 2017. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1001247-20.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 31 de março de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

MARLENE NAZARIO CHAPARRO (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

JOSE FERNANDO CHAPARRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001620-51.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de 

março de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001784-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001784-16.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de 

março de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002151-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002151-40.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 31 de março de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PETRAUSKAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT0018290A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEY SIQUEIRA SANTOS (RÉU)

MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE DELFINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000853-47.2016.8.11.0002 AUTOR: ERIKA PETRAUSKAS RÉU: HARLEY 

SIQUEIRA SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE DELFINO Vistos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta por 

ESPÓLIO DE CARLOS CEZAR LEITE SILVA em desfavor de HARLEY 

SIQUEIRA SANTOS e MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE DELFINO. Aduz 

que, o falecido adquiriu de Carlos Cesar Leite um imóvel, constante de um 

lote de terreno urbano sob o nº 02 da quadra única, situado no 

“Desmembramento Jardim João Filho III, na cidade de Várzea Grande/MT, 

por meio de Escritura Pública de Venda e Compra, conforme registro R6 na 

matricula nº 36.551, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea 

Grande. Afirma que, a segunda requerida, mãe do falecido, foi 

inventariante do espólio e, sem autorização judicial, ou dos herdeiros 

menores do “de cujus”, firmou um “distrato definitivo de contrato verbal de 

compra e venda de imóvel urbano”, com o segundo requerido, visando 

cancelar a venda do imóvel supramencionado, a qual já havia sido 

registrada perante o cartório competente, sob o fundamento de que não 

houve o adimplemento. Contudo, extrai-se da escritura de compra e venda 

registrada no cartório que o valor do contrato foi adimplido. Assim, requer 

a concessão de tutela de urgência para ser declarada a nulidade do 

distrato, devendo o 1º requerido providenciar a desocupação do imóvel. 

Subsidiariamente, requer seja oficiado ao 1º Cartório de Registro de 

Imóveis de Várzea Grande, para que não proceda nenhuma averbação na 

margem da matrícula do imóvel. Pugnam pelos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Determinada a emenda à inicial (id. 3269499), a parte 

autora peticionou alterando o valor da causa e apresentando documentos 

para comprovar a hipossuficiência. Os autos vieram conclusos para 

decisão. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial pois 

satisfatória. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa o requerente a concessão de tutela antecipada para que 

seja declarada a imediata nulidade do distrato, com a sua reintegração na 

posse do imóvel, aduzindo que o ato é nulo. Subsidiariamente requer a 

proibição da averbação à margem da matrícula. No caso em apreço, 

apenas o pedido subsidiário merece acolhimento. Ocorre que, não estão 

presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da 

antecipação da tutela, porquanto a constatação da veracidade dos fatos 

narrados na exordial está condicionado à produção de provas e ao crivo 

do contraditório. Ademais, apesar da farta documentação juntada aos 

autos mostrar a plausibilidade dos seus argumentos, o deferimento da 

tutela antecipada conforme requerido pelo autor, implicaria o acolhimento, 

de plano, dos pedidos constantes na exordial, presumindo-se a existência 

de fraude. Com efeito, não se verifica a necessidade de concessão da 

antecipação da tutela conforme requerido em primeiro lugar, ou que sem 

ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação da justiça. 

Neste sentido é a Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO -DECLARATÓRIA DE 

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO DE COMPRA E VENDA C/C 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ESCRITURA E DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A 

QUO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PLAUSIBILIDADE DAS 

ALEGAÇÕES - MEDIDA DEFERIDA PARCIALMENTE, APENAS PARA 

DETERMINAR AO CARTÓRIO COMPETENTE A ANOTAÇÃO NAS MARGENS 

DAS MATRÍCULAS DAS ÁREAS SOBRE A EXISTÊNCIA DESSA AÇÃO 

DECLARATÓRIA, BEM COMO O IMPEDIMENTO DE ALIENAÇÃO OU 

QUAISQUER GRAVAMES SOBRE OS REFERIDOS IMÓVEIS - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. Estando embutidos no requerimento de tutela 

antecipada vários pedidos, inclusive a reintegração da posse do segundo 

agravante nas áreas objeto da ação, não é viável deferi-la em sua 

totalidade sem antes oportunizar à parte adversa a ampla defesa e o 

contraditório, mesmo estando demonstradas a plausibilidade dos 

argumentos dos requerentes e a hipótese de ocorrência de dano de difícil 

reparação. Ad cautelam, poderá ser concedida parcialmente a tutela 

antecipada, somente para determinar ao cartório competente a anotação 

nas margens das matrículas das áreas sobre a existência da ação 

declaratória, bem como o impedimento de alienação ou quaisquer 

gravames sobre os referidos imóveis.” (AI 38980/2013, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/11/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) (negritei) Outrossim, incabível a 

análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual 

fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito 

sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla 

defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal. De outro norte, merece acolhimento o pedido subsidiário, para 

decretação da indisponibilidade do bem até julgamento final da demanda, 

pois este possui caráter nitidamente cautelar, estando presentes os 

elementos que indiquem a necessidade da adoção da medida 

assecuratória, com o escopo de preservar o objeto do processo ou evitar 

lesão. Ressalta-se que a concessão da liminar também visa acautelar 

terceiros que porventura tenham interesse em adquirir o imóvel, bem como 

o interesse da própria parte autora a fim de resguardá-la de eventual 

alegação, por parte daqueles, de desconhecimento sobre a presente 

discussão, revelando-se necessária a averbação na matrícula do imóvel, 

sobre a pendência da presente ação judicial. Corroborando com a 

situação exposta nos autos, o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARA 

DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS PARA REFUTAR PROVA INEQUÍVOCA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Agravante não demonstrou 

situação concreta de perigo de dano ou risco que representa o bloqueio 

da matrícula da área, bem como deixou de trazer documentos que 

refutassem a prova inequívoca. 2.Necessária a manutenção do bloqueio 

da matrícula a fim de preservar o objeto de litígio até seu efetivo desfecho. 

(AI 82776/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017) (destaquei) Assim, no presente caso, a concessão de tutela 

caberia de forma ad cautelam, para determinar ao cartório competente a 

anotação nas margens das matrículas das áreas sobre a existência da 

presente ação declaratória, bem como o impedimento de alienação ou 

quaisquer gravames sobre os referidos imóveis. De outro norte, não há 

que se falar em perigo da irreversibilidade da medida, diante da sua 

própria natureza jurídica, vez que poderá a mesma ser revertida a 

qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Desta forma, 

entendo que estão presentes que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão porque 

deve ser deferido o pedido alternativo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE 

o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula de 

n° 36.51, no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, para 

que o imóvel não seja transferido a terceiros sem autorização judicial, 

devendo ser averbado à margem da matrícula a existência da presente 

ação, com a especificação de seu objeto, evitando-se, assim, a incidência 

de possíveis erros a terceiros. Expeça-se ofício ao mencionado Cartório 

de Imóveis. Provada a situação financeira precária do inventário 

requerente, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes do art. 98, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 29 de maio de 2018, às 15h20m, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 20 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001510-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ITAKURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001510-52.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de abril 

de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001590-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001590-16.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o título que se pretende 

executar trata-se de um Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida, 

todavia carece de requisito essencial para ser de fato título executivo 

extrajudicial, qual seja, a assinatura de duas testemunhas, nos termos do 

artigo 784, inciso III, do NCPC. Ademais, denota-se que a parte autora 

deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária. Sendo assim, determino a emenda a exordial para que o autor 

promova a adequação da presente demanda ao rito comum, haja vista a 

inexistência de título executivo, bem como comprove o recolhimento das 

custas e taxas pertinentes, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de abril de 2017. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000301-48.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Primeiramente, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA. No mais, verifico que a parte autora juntou aos autos cópia do 

protocolo do requerimento administrativo, contudo não apresentou a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora. Ademais, nota-se que 

a cópia do documento pessoal do autor juntada aos autos encontra-se 

ilegível (Id. 4632055). Assim, considerando que para dar prosseguimento 

ao feito é necessária a negativa da seguradora, determino que aguarde o 

prazo de 30 (trinta) dias. Em igual prazo, determino a juntada do 

documento pessoal legível da parte autora. Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA MARIA DE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000305-85.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido lapso temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto à resposta da seguradora. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004477-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES HONORATO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004477-07.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Primeiramente, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA. No mais, verifico que a parte autora juntou aos autos cópia do 

protocolo do requerimento administrativo, contudo não apresentou a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora. Ademais, nota-se que 

o autor não cumpriu integralmente a decisão de Id. 5039371. Assim, 

considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 30 (trinta) 

dias. Em igual prazo, determino que o autor cumpra integralmente a 

decisão de Id. 5039371, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 
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parágrafo único do NCPC). Decorrido lapso temporal, certifique-se, 

intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto 

à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 19 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004588-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA TOSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004588-88.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou aos 

autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora. 

Ademais, nota-se que o autor não cumpriu integralmente a decisão de Id. 

5070690. Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é 

necessária a negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 

30 (trinta) dias. Em igual prazo, determino que o autor cumpra 

integralmente a decisão de Id. 5070690, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC). Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 19 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001234-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001234-21.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 

de abril de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MAGNO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000097-04.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 
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REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 

de abril de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000175-95.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 
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pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 

de abril de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MANOEL DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000177-65.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 

de abril de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000178-50.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 
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ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Por outro lado, verifica-se que o autor 

não informou nos autos o endereço eletrônico das partes. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Trazer 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa, 

para posterior prosseguimento do feito. 2. Informar nos autos o endereço 

eletrônico das partes, conforme disposto no art. 319, II, do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de abril de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004672-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE BARROS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004672-89.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que a determinação para emenda à inicial foi para 

que a parte trouxesse aos autos cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da 

seguradora, contudo esta apresentou tão somente protocolo do pedido. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, conforme já posto nos autos, determino que 

aguarde o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 26 de 

abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004479-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004479-74.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Primeiramente, observo que o autor não cumpriu a emenda 

anterior, onde foi determinada a regularização processual do autor Thiago 

Henrique Rodrigues da Cruz, bem como para que apresentasse a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora, contudo acostou aos 

autos somente a cópia do protocolo. Em assim sendo, considerando que 

foi protocolo do pedido administrativo em 09.03.2017, e para dar 

seguimento ao feito é necessária a juntada da negativa da seguradora, 

determino que se aguarde o prazo de 30 (trinta) dias. Para apresentação 

da procuração do autor e declaração de hipossuficiência, bem assim o 

endereço eletrônico das partes, fica estipulado o prazo de 15 (quinze) 

dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

parágrafo único do NCPC). Decorrido lapso temporal, certifique-se, 

intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto 

à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 26 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000466-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILSON SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000466-95.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 
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administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do NCPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 

de abril de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO DE ARRUDA ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002495-55.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da 

contestação. 2) Após, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação à defesa. Prazo: 15 dias. 3) Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 03 de maio de 2017. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002935-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCINEIDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO SEBASTIAO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002935-17.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em análise dos autos verifica-se tratar de Execução de 

Alimentos, cuja competência é da Vara Especializada da Família. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. Várzea Grande/MT, 03 

de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004767-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004767-22.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que a determinação para emenda à inicial foi para 

que a parte trouxesse aos autos cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da 

seguradora, contudo esta apresentou tão somente protocolo do pedido. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, conforme já posto nos autos, determino que 

aguarde o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. 

Várzea Grande, 03 de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003106-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KECIMONE MARCELINA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003106-08.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que houve determinação 

para emenda à inicial, a fim de que a parte autora acostasse aos autos 

cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova da recusa ao 

pagamento por parte da seguradora. Contudo, a autora apresentou tão 

somente o protocolo do pedido, datado de 25.01.2017. Assim, havendo a 

necessidade da juntada da negativa do pleito administrativo para dar 

seguimento ao feito, intime-se a parte autora para informar quanto à 

resposta da seguradora e manifesta-se o seu interesse no andamento 

processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 04 de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BELQUIOR ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003179-77.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que, a determinação foi para que a parte trouxesse 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa. 

Todavia, o requerimento administrativo juntado aos autos (Id. 4881238) foi 

protocolado após a distribuição da presente demanda. Sendo assim, 

suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso 

temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 04 de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003185-84.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que, a determinação foi para que a parte trouxesse 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa. 

Todavia, o requerimento administrativo juntado aos autos (Id. 4880491) foi 

protocolado após a distribuição da presente demanda. Sendo assim, 

suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso 

temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 04 de maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003047-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO HESPANHOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003047-20.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que a determinação para emenda à inicial foi para 

que a parte trouxesse aos autos cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da 

seguradora, contudo esta apresentou tão somente protocolo do pedido. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, conforme já posto nos autos, determino que 

aguarde o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 05 de 

maio de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002257-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BONIFACIO TRENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002257-02.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida no processo 

de cód. 297477, cujo trâmite se deu na 3ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento 

deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de julho de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000048-60.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Através do petitório de Id. 6089656, verifica-se que parte 

autora pugna pelo prosseguimento do feito, uma vez que o pagamento 

efetuado pela via administrativa não fora proporcional ao dano sofrido. 

Nesse sentido, reputo que a ação proposta não se aplica ao presente 

caso, porquanto o autor pleiteia a diferença da indenização do seguro 

DPVAT. Ademais, tem-se que o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico pretendido, portanto este deverá ser equiparado ao 

valor da diferença da indenização objeto dos autos, nos termos do artigo 

292, inciso II, do NCPC. Em assim sendo, intime-se a parte autora a fim de 

adequar os pedidos e o valor atribuído à causa, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 

dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2017. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002568-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002568-27.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL, 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LIMINAR PARA 

REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO proposta por HEBER ALVES FERREIRA em 

desfavor de BANCO ITAULEASING S.A alegando, em síntese que, 

celebrou junto a Instituição Requerida contrato de Arrendamento Mercantil 

para aquisição de veículo, tendo adimplido 64 das 72 parcelas, porém em 

virtude do atraso das demais parcelas, em 29.03.2016, teve seu veículo 

apreendido por meio da liminar proferida na ação de reintegração de 

posse n. 3872-78.2016.811.0002, em trâmite na vara especializada de 

direito bancário da comarca de Várzea Grande. Afirma que, em 

01.07.2016 fora rescindido o contrato consolidado, através da sentença 

proferida nos autos descritos acima, contudo pretende que seja aplicada a 

Teoria do Adimplemento Substancial para que em sede de tutela 

antecipada lhe seja reintegrado o veículo apreendido e ao final seja 

indenizado pelos danos morais ocasionados. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Inicialmente, cumpre destacar que a Teoria do Adimplemento 

Substancial trata-se de matéria que deveria ter sido alegada em sede de 
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defesa da ação que tinha por objeto a discussão do contrato de 

arrendamento mercantil que existia entre as partes. No caso em apreço, a 

ação de reintegração de posse n. 3872-78.2016.811.0002 já foi 

devidamente sentenciada e, em breve consulta ao Sistema Apolo 

denota-se que a sentença que rescindiu o contrato se encontra transitada 

em julgado. Pois bem, sendo a pretensão do autor o “restabelecimento 

contratual” seu interesse é rescindir decisão transitada em julgado, logo, a 

presente demanda não é adequada para alcançar o intuito do autor, o qual 

deve se utilizar da Ação Rescisória (artigo 966 e seguintes do NCPC). 

Sendo assim, o que se denota é a inadequação da via eleita, ante a 

ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, devendo o presente feito ser extinto sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do NCPC. Entretanto, em homenagem ao 

disposto no art. 10 do NCPC, intime-se a requerente, por meio do seu 

advogado, para se manifestar sobre a extinção do feito sem resolução do 

mérito por inadequação da via eleita. Prazo 05 dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 31 de julho de 2017. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005743-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEDROZO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005743-29.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 02 de agosto de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005846-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TSURU & TSURU LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005846-36.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 02 de agosto de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005090-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005090-27.2016.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do NCPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

NCPC). No mais, nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 02 de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005274-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDES NICOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005274-80.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Recebo a emenda de id. 4772721. I – Cite-se a proprietária do 

imóvel usucapiendo e todos os confinantes do referido imóvel. II – Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar incerto e os 

eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do NCPC). III – Por 

via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. IV – Dê-se vistas ao Ministério Público. Concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande, 02 de agosto de 2017. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002045-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERNANDES MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1002045-15.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES MALHADO REQUERIDO: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC. Honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes. Efetuado o 

depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para levantamento 

conforme acordo. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as 

partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de dezembro de 2016. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003332-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003332-13.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: MARCOS FERREIRA SOARES REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, 

expeça-se o respectivo alvará para levantamento conforme acordo. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003581-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY FIRMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003581-61.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: EDNEY FIRMINO DE JESUS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, 

expeça-se o respectivo alvará para levantamento conforme acordo. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000669-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL EDSON DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1000669-57.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de Id. 4923074, em que o autor requer a 

extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Estatuto. Custas, se houver, pela parte autora diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, uma vez 

que defiro o beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 18 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005742-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005742-44.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por 

Valtenia de Almeida em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residencia 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo ao Id. 4825334, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. Efetivado o depósito judicial da quantia acordada, e decorrido o 

prazo estabelecido no acordo, expeça-se o alvará respectivo, intimando o 

autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º da CNGC, acerca da 

transferência efetuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que 

as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

03 de julho de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001632-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTIANO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (RÉU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1001632-02.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Salustiano de Campos em 

desfavor de Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda, e ZTE do Brasil 

Comércio Serviços e Participações Ltda, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No decorrer 

da demanda, as partes firmaram acordo ao Id. 6076344, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Os honorários devem ser 

especificamente carreados a uma ou outra parte. Como não houve acordo 

das partes relativamente aos honorários, só se pode concluir que cada 

parte responderá pelos honorários de seu advogado. Efetivado o depósito 

judicial da quantia acordada, e decorrido o prazo estabelecido no acordo, 

expeça-se o alvará respectivo, intimando o autor pessoalmente, nos 

termos do Art. 450, § 3º da CNGC, acerca da transferência efetuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2017. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRO DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001500-42.2016.8.11.0002 

Vistos. Em face da petição de Id. 3292834, em que a parte autora requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do NCPC) 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório. Sem 

custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000912-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINHEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

TERALIFE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA (RÉU)

NADIR DIAS MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos n. 1000912-98.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Em face da petição de ID. 4833823, em que a parte autora 

requer a extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do 

NCPC) e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório. Custas, se houver, pela parte autora diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, uma vez 

que defiro o beneficio da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de abril de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000112-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1000112-07.2016.8.11.0002 

AUTOR: BRAZ CORREIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Braz Correia da 

Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo ao Id. 3018367, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. Efetivado o depósito judicial da quantia acordada, e decorrido o 

prazo estabelecido no acordo, expeça-se o alvará respectivo, intimando o 

autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º da CNGC, acerca da 

transferência efetuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que 

as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

06 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000103-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1000103-45.2016.8.11.0002 

AUTOR: DENIS TEIXEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 
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Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Denis Teixeira da 

Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, 

as partes firmaram acordo ao Id. 3012207, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do 

NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. Efetivado o depósito judicial da quantia acordada, e decorrido o 

prazo estabelecido no acordo, expeça-se o alvará respectivo, intimando o 

autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º da CNGC, acerca da 

transferência efetuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que 

as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

06 de abril de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004094-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON BATISTA DE FRANCA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1004094-29.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Cleverson Batista de França 

Brito em desfavor de Adenildo Gomes de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo ao Id. 6057141, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes 

desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as 

cautelas de praxe. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de abril de 

2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005886-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO SARATE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005886-18.2016.8.11.0002 AUTOR: CARMELITO SARATE DE CAMPOS 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Em face da petição de Id. 5878648, em que a parte autora requer a 

extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do NCPC) 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório. Sem 

custas, uma vez que defiro os benefícios da justiça gratuita. Certifique-se 

o trânsito em julgado, haja vista a informação de desistência do prazo 

recursal e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de maio de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005764-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1005764-05.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: MARGARIDA NUNES BORGES REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (ID. 7369874 – Pág. 1-3). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas, conforme a previsão 

do artigo 90, §3º, do NCPC. Honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes. Digne-se esta secretaria a verificar se houve o depósito 

judicial informado no petitório de Id. 8177219 e expeça-se o respectivo 

alvará para levantamento, conforme acordo. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se 

com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de julho de 2017. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002202-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LIMA COELHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002202-85.2016.8.11.0002 AUTOR: CLEONICE LIMA COELHO DA SILVA 

RÉU: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por CLEONICE LIMA COELHO DA SILVA em desfavor 

de ELETROKASA-LOJA DE ELETRÔNICOS. Aportou-se aos autos petição 

em que as partes informam ter realizado acordo extrajudicial, requerendo 

a sua homologação por este juízo e o cancelamento da audiência 

designada (Num. 10060917). E os autos vieram conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Por 

conseguinte, cancela a audiência de conciliação designada. Honorários 

sucumbenciais nos termos do acordo. Isento de custas nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. À vista da 

desistência do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado da 

presente sentença e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Várzea Grande, 27 de setembro de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 424 de 488



Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008539-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA SILVA CURY (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

LAIZE MARIA DE MIRANDA LEITE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008539-56.2017.8.11.0002 

AUTOR: EFIGENIA SILVA CURY RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 23/04/2018, às 

16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Intime-se a parte autora pessoalmente, uma vez que representada 

pela Defensoria Pública. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005628-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

GILMAR BATISTA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005628-71.2017.8.11.0002 

AUTOR: KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE RÉU: DIGITAL 

SEGURANCA LTDA - EPP, GILMAR BATISTA PEREIRA Vistos. Designada 

audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da 

parte requerida, conforme termo de Id. 10279484, tendo a parte autora 

pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida, no endereço 

da primeira requerida, conforme petição de Id. 11782728. Pois bem, diante 

da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 25/04/2018, 

às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte 

requerida, conforme pugnado no Id. 11782728, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 9532912. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004336-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO CARNEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES FREITAS (RÉU)

TADEU MANOEL DE SOUZA (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007222-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENOIA ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HERMES MAGALHAES (RÉU)

Outros Interessados:

JULIO CESAR KMIECK (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSUÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JAMIL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006506-93.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

FRIGORIFICOS LTDA REQUERIDO: SERGIO DORIVALDO ALLIEND Vistos. 
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Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 11639370, tendo a parte 

autora pugnado pela busca de endereços via convênio Bacenjud. 

Outrossim, requereu seja oficiado ao Youtube para determinar a exclusão 

do vídeo postado no canal “Lapada & Lapada”, a fim de não majorar ainda 

mais os prejuízos já suportados pela requerente, diante da ausência de 

citação do requerido até a presente data. Pois bem, inicialmente ressalto 

que efetuei a requisição de informações perante a Rede INFOJUD, Sistema 

RENAJUD e BACENJUD, sendo localizados os seguintes endereços da 

parte requerida: - Rua Espírito Santo, n°. 543, Bairro Nova Várzea Grande, 

Várzea Grande/MT, CEP: 78135-700; - Rua Quinze, Quadra 166, Lote 15, 

Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, CEP: 78150-000; - Rua Bororos, 

n°. 04, Quadra 50, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP: 78138-528; 

- Rua Quatro, Casa 17, Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, CEP: 

78138460. Assim, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar o endereço que pretende seja a parte requerida citada. De outro 

lado, no que tange ao pedido de ofício ao “Youtube”, registro que a 

retirada do vídeo do referido sistema é medida que cabe ao próprio 

requerido, uma vez que foi o responsável pela inclusão deste na rede 

mundial de computadores, devendo, portanto, a parte autora promover a 

citação do requerido a fim de dar cumprimento à determinação de Id. 

9879116. Por fim, diante da não citação da parte requerida, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 18/04/2018, às 15h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Com a juntada do referido endereço pela parte 

autora, cite-se o requerido via mandado. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006506-93.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

FRIGORIFICOS LTDA REQUERIDO: SERGIO DORIVALDO ALLIEND Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 11639370, tendo a parte 

autora pugnado pela busca de endereços via convênio Bacenjud. 

Outrossim, requereu seja oficiado ao Youtube para determinar a exclusão 

do vídeo postado no canal “Lapada & Lapada”, a fim de não majorar ainda 

mais os prejuízos já suportados pela requerente, diante da ausência de 

citação do requerido até a presente data. Pois bem, inicialmente ressalto 

que efetuei a requisição de informações perante a Rede INFOJUD, Sistema 

RENAJUD e BACENJUD, sendo localizados os seguintes endereços da 

parte requerida: - Rua Espírito Santo, n°. 543, Bairro Nova Várzea Grande, 

Várzea Grande/MT, CEP: 78135-700; - Rua Quinze, Quadra 166, Lote 15, 

Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, CEP: 78150-000; - Rua Bororos, 

n°. 04, Quadra 50, Bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP: 78138-528; 

- Rua Quatro, Casa 17, Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, CEP: 

78138460. Assim, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar o endereço que pretende seja a parte requerida citada. De outro 

lado, no que tange ao pedido de ofício ao “Youtube”, registro que a 

retirada do vídeo do referido sistema é medida que cabe ao próprio 

requerido, uma vez que foi o responsável pela inclusão deste na rede 

mundial de computadores, devendo, portanto, a parte autora promover a 

citação do requerido a fim de dar cumprimento à determinação de Id. 

9879116. Por fim, diante da não citação da parte requerida, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 18/04/2018, às 15h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Com a juntada do referido endereço pela parte 

autora, cite-se o requerido via mandado. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência de ID 

11813923, valendo seu silêncio como concordância tácita

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 7460 Nr: 905-61.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JAN - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 22657 Nr: 910-49.1997.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MARANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LEOPOLDINA DE CARVALHO, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT, LEONEL SILVERIO - Proc. Municipal - 

OAB:3611-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323218 Nr: 19599-82.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIENE FRANÇA ROLA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de 

um ato ilícito ocorrido em 01.07.2012, logo evidente que o crédito 

constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a habilitação 

retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do 

art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Por 

conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este juízo não 

possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, já que 

inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao recuperacional. Sendo 

assim, determino que a parte exequente promova a habilitação de seu 

crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, este juízo para fins 
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de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inc. IV, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 16 de fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 339262 Nr: 7346-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA AUXILIADORA SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 14.05.2015 (fls. 79/81), advindo a interposição de recurso de 

apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 13.10.2015 (fl. 121), ou seja, em data 

anterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).Assim, evidente que o 

crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional.Sendo assim, determino que a parte exequente promova a 

habilitação de seu crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, 

este juízo para fins de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores 

consignados nos autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se 

prestigiar a ordem cronológica de pagamento dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376225 Nr: 23919-44.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN - LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito de R$ 63,19 (sessenta e três reais e 

dezenove centavos) vinculado ao contrato n. 3707185-000000, bem como 

condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data 

do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se 

juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 31.08.2014 – fl. 23. Outrossim, por consequência, convalido a 

liminar deferida nos autos. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Várzea 

Grande-MT, 06 de fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395885 Nr: 9078-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NUNES DAROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 04.02.2015 (fls. 71/73), advindo a interposição de recurso de 

apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 10.08.2016 (fl. 119), ou seja, em data 

posterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).A despeito disso, a 

presente ação tem por causa de pedir a apuração de um ato ilícito ocorrido 

em 24.10.2010, logo evidente que o crédito constituído nos presentes 

autos se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que compete 

a parte exequente promover a habilitação retardatária do seu crédito junto 

ao juízo recuperacional, nos termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei 

de Recuperação Judicial e Falência. Por conseguinte, o presente feito 

perde o seu objeto, pois este juízo não possui mais competência para a 

prática de atos expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, 

mas sim ao recuperacional. Sendo assim, determino que a parte 

exequente promova a habilitação de seu crédito no juízo competente, 

comunicando, em seguida, este juízo para fins de extinção deste 

demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333983 Nr: 2554-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NOBRE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 16.04.2015 (fls. 147/150), advindo a interposição de recurso 

de apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 12.05.2016 (fl. 188), ou seja, em data 

anterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).Assim, evidente que o 

crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional.Sendo assim, determino que a parte exequente promova a 

habilitação de seu crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, 

este juízo para fins de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores 

consignados nos autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se 

prestigiar a ordem cronológica de pagamento dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 336643 Nr: 5051-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA JOANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 
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CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente ambos os débitos no valor R$ 142,40 (cento e 

quarenta e dois reais e quarenta centavos); condenar a requerida ao 

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso ocorrido em 21.10.2009 (Súmula 54, STJ).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo 

a liminar deferida nos autos.Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 06 de fevereiro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338699 Nr: 6870-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 05.05.2016 (fls. 56/58), advindo a interposição de recurso de 

apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 27.03.2017 (fl. 130), ou seja, em data 

posterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).A despeito disso, a 

presente ação tem por causa de pedir a apuração de um ato ilícito ocorrido 

em 29.10.2013, logo evidente que o crédito constituído nos presentes 

autos se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que compete 

a parte exequente promover a habilitação retardatária do seu crédito junto 

ao juízo recuperacional, nos termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei 

de Recuperação Judicial e Falência. Por conseguinte, o presente feito 

perde o seu objeto, pois este juízo não possui mais competência para a 

prática de atos expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, 

mas sim ao recuperacional. Sendo assim, determino que a parte 

exequente promova a habilitação de seu crédito no juízo competente, 

comunicando, em seguida, este juízo para fins de extinção deste 

demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347087 Nr: 13505-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCIR EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO 

VIEIRA - OAB:13510

 Pois bem, passo a fixar os pontos controvertidos: a) o exercício anterior 

da posse pelo requerente; b) a ocorrência de esbulho possessório; c) o 

tempo que a parte requerida está na posse do imóvel e a que título; d) se a 

alegada posse exercida pela parte requerida é de boa-fé; e) se o autor 

doou um dos lotes litigiosos ao requerido em contraprestação a serviços 

de “caseiro” prestados gratuitamente nos lotes; f) se a parte requerida faz 

jus ao reconhecimento da usucapião; g) se parte requerida tem direito de 

retenção pelas alegadas benfeitorias; h) se a parte autora tem direito a 

indenização a título de lucros cessantes pela fruição do imóvel i) se os 

requeridos fazem jus a indenização a título de dano moral.Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente 

apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, 

CPC).Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas 

declarações já foram delineadas na fase postulatória.Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2018, às 17:00 

horas.Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).Consigno, por fim, que a prova a ser produzida nestes autos 

será utilizada para julgamento da ação em apenso Cód. 334577.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351673 Nr: 17075-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA EGIDIA UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 18.05.2015 (fls. 86/88), advindo a interposição de recurso de 

apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 18.05.2016 (fl. 144), ou seja, em data 

anterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).Assim, evidente que o 

crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional.Sendo assim, determino que a parte exequente promova a 

habilitação de seu crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, 

este juízo para fins de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores 

consignados nos autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se 

prestigiar a ordem cronológica de pagamento dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 379808 Nr: 26608-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 29.02.2016 (fls. 114/116), advindo a interposição de recurso 

de apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 19.09.2016 (fl. 185), ou seja, em data 

posterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).A despeito disso, a 

presente ação tem por causa de pedir a apuração de um ato ilícito ocorrido 
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em 26.02.2014, logo evidente que o crédito constituído nos presentes 

autos se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que compete 

a parte exequente promover a habilitação retardatária do seu crédito junto 

ao juízo recuperacional, nos termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei 

de Recuperação Judicial e Falência. Por conseguinte, o presente feito 

perde o seu objeto, pois este juízo não possui mais competência para a 

prática de atos expropriatórios, já que inexiste crédito sujeito a este juízo, 

mas sim ao recuperacional. Sendo assim, determino que a parte 

exequente promova a habilitação de seu crédito no juízo competente, 

comunicando, em seguida, este juízo para fins de extinção deste 

demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443393 Nr: 8527-93.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILDO PORTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593

 Autos n.º 443393

Vistos, etc.

Em audiência de conciliação, as partes pugnaram pela suspensão do feito 

pelo prazo de 30 dias a fim deque elas possam formalizar acordo, 

restando, consignado, ainda, que o prazo para apresentar contestação 

iniciaria findo o prazo da suspensão (fl. 86).

Incialmente, suspendo o processo pelo prazo de 30 dias, conforme 

pugnado pelas partes.

Contudo, deixo de conceder novo prazo para o requerido apresentar 

contestação, uma vez que já lhe fora concedido prazo para tanto, 

conforme decisão de fl. 65, porém o requerido optou por apresentar 

petição avulsa ao invés de apresentar defesa, na qual poderia alegar os 

mesmos fatos apontados na petição de fl. 67/70.

Assim, findo o prazo de 30 dias corridos, intimem-se as partes para que, 

no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Após, venham-me os autos conclusos para eventual saneamento ou 

prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 519016 Nr: 23942-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO BENEDITO SOBRAL, GILSON RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 Processo n.º 23942-82.2017.811.0002 – Código 519016

Vistos.

 Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 

vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 59744 Nr: 5429-57.2003.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Reinoldo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Henrique Ricci 

Boaventura - OAB:6.527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA RODRIGUES ROMANI - 

OAB:OAB/MT 5288, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:OAB/RS 36568, 

ROSE MIRIAN PELACANI - OAB:4209

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228543 Nr: 8702-34.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DA COSTA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 01.06.2012 (fls. 155/157), advindo a interposição de recurso 

de apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 11.11.2014 (fl. 228), ou seja, em data 

anterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).Assim, evidente que o 

crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional.Sendo assim, determino que a parte exequente promova a 

habilitação de seu crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, 

este juízo para fins de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores 

consignados nos autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se 

prestigiar a ordem cronológica de pagamento dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297568 Nr: 18008-22.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS), SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8.184-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 335485 Nr: 3958-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 22.04.2015 (fls. 109/111), advindo a interposição de recurso 

de apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 09.06.2016 (fl. 184), ou seja, em data 

anterior ao pedido de recuperação (20.06.2016).Assim, evidente que o 

crédito constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a 

habilitação retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos 

termos do art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência .Por conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este 

juízo não possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, 

já que inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao 

recuperacional.Sendo assim, determino que a parte exequente promova a 

habilitação de seu crédito no juízo competente, comunicando, em seguida, 

este juízo para fins de extinção deste demanda, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Por oportuno, eventuais valores 

consignados nos autos deverão ser revertidos à executada, a fim de se 

prestigiar a ordem cronológica de pagamento dos credores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338956 Nr: 7108-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISIANE FERNANDES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os 

pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta por Gleisiane 

Fernandes Morais em desfavor de Losango Promoções de Vendas Ltda. 

ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC/2015.Ainda, CONDENO a parte requerente nas 

penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC/2015).Outrossim, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos, bem como determino 

seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito a fim de procedam 

novamente com a inscrição do nome da parte autora naqueles órgãos em 

relação ao débito de R$ 63,16 (sessenta e três reais e dezesseis 

centavos), referente ao contrato nº 003020039050717F, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido.Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita.Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428319 Nr: 26466-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO MATO GROSSO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 Autos n. 428319Vistos, etc.Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova.Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução.Assim, de acordo com os autos, fixo 

os pontos controvertidos como sendo: a) se as notas promissórias que 

embasam a presente ação foram emitidas em branco e para 

garantir/caucionar processos fiscais em que a embargada figurava no 

polo passivo, b) se as notas promissórias são exigíveis.Diante da 

natureza da controvérsia, defiro apenas a produção de prova oral 

postulada pela parte embargada (fl. 148), consistente na oitiva apenas de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, às 15:30 

horas.Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 
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de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).Por fim, entendo desnecessária a produção da prova pericial, 

pois o próprio autor/embargado confirma em sua impugnação à 

contestação que foram utilizadas nas notas promissórias duas cores de 

tintas. Além do que, a prova oral é suficiente para o esclarecimento dos 

fatos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253808 Nr: 12504-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARILLA SARAIVA DE ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providencia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 415029 Nr: 19343-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MAGALHÃES ARRUDA PEROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11282 Nr: 1985-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Lima de Arruda - 

OAB:23885-MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210/MT, Debora Adriana Alves - OAB:7.180/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

destinada à Comarca de PARANATINGA - MT, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413353 Nr: 18547-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001058-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001058-08.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: JOANICE ARAUJO PINTO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Joanice Araújo Pinto promove ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência em face de Fundo de Investimento em direitos 

creditórios não-padronizados NPL I - FIDC NPL I, sustentando, em síntese, 

que ao tentar efetuar compras, teve o seu pedido negado, em razão de 

seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 

virtude de um suposto débito no importe de R$ 442,55 (quatrocentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada para a 

exclusão do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como seja declarada o inexistência do débito e a condenação da requerida 

a indenização por danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove 

mil cento e quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 11755647 e 11755693, em virtude 

de suposto débito junto a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 
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“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

442,55 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), referente ao contrato nº 16049297231, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora 

na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/04/2018, às 17h, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001118-78.2018.8.11.0002 

AUTOR: SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME RÉU: CIJ IMOVEIS 

LTDA - EPP, JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU, 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, GERHARD 

SEDLACEK Vistos. Saldanha Ar Condicionado Ltda. Me propôs a presente 

ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos c/c 

indenização por danos morais e tutela de urgência em face de CIJ Imóveis 

Ltda., João Batista da Silva, Isonel da Silva Abreu, Golden Gestão de 

Negócios Imobiliários Ltda., Gerhard Sedlacek,, aduzindo, em síntese, que 

firmou contrato de compra e venda do imóvel localizado no Lote 01, 

Quadra I, denominado “Sítio do Recreio Shallon”, no Loteamento Shallon, 

às margens da Rodovia 364, nesta comarca, pelo valor total de R$ 

167.582,40 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais 

e quarenta centavos), divididos em 120 (cento e vinte) parcelas no valor 

de R$ 1.396,52 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e 

dois centavos). Salienta que já efetuou o pagamento de 09 (nove) 

parcelas até o mês de janeiro/2018, totalizando o valor de R$ 12.568,68 

(doze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), 

todavia, tomou conhecimento de que o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso propôs uma ação em desfavor da parte ré e do município de 

Várzea Grande, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio 

Ambiente para embargar a obra e as vendas do Loteamento Shallon. 

Deste modo, afirma que tentou ser ressarcido do valor investido 

extrajudicialmente, não obtendo êxito, assim, requer a concessão de tutela 

de urgência para que os requeridos se abstenham se inserir seu nome 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que sejam 

suspensas as cobranças encaminhadas a partir do mês de 

fevereiro/2018. Determinada a emenda da inicial no Id. 11783161, 

manifestou-se nos Ids. 11774097. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento 

no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Infere-se dos autos que as partes firmaram “contrato de venda e compra, 

a prestação, de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária” (Ids. 

11776614, 11776686), referente ao imóvel situado no Lote 01, Quadra I, 

Loteamento Sítio de Recreio Shallon, nesta comarca, pelo valor de R$ 

167.582,40 (cento e sessenta e sete reais, quinhentos e oitenta e dois 

reais e quarenta centavos). De outro lado, observa-se que o Ministério 

Público propôs ação civil pública perante a Vara Especializada do Meio 

Ambiente na comarca de Cuiabá/MT (cód. 33048), a qual teve a liminar 

deferida para embargar atos de construção e edificação, bem como 

obstar a venda dos lotes, consoante Id. 11776875 e 11774445. Nesse 

passo, pretende a parte autora a rescisão do contrato, considerando a 

suposta ilegalidade do Loteamento, conforme decisum proferido pelo juízo 

da Vara Especializada do Meio Ambiente. É certo que a rescisão de 

contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, 

mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual 

da requerida. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida 

antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das cobranças e a 

não negativação do seu nome, por não subsistir interesse desta na 

manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, não implica no 

reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do 

pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará 

no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, neste momento, 

qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos 

forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de 

cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos 

de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de 

rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do 

inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar 

para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 16/12/2015). Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que suspenda imediatamente as cobranças relativas ao contrato de venda 

e compra referente ao imóvel situado no Lote 01, Quadra I, Loteamento 

Sítio de Recreio Shallon, nesta comarca, bem como se abstenha de 

proceder com a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 
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(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/04/2018, às 15h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487/O (ADVOGADO)

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001357-53.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS RÉU: BRADESCO 

SAUDE S/A Vistos etc., Marielle Araújo de Carvalho Barros propôs ação 

de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em desfavor 

de Bradesco Saúde, aduzindo, em síntese, que é dependente e 

beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida, sendo que no dia 

31/07/2016 se envolveu em um acidente automobilístico, causando-lhe 

fratura subtotal no côdilo occipital (tipo III) direito e fratura na faceta 

articular superior esquerda da vértebra C1. Assim, foi recomendado pelo 

seu médico, Dr. Rubens H. Aratani, a colocação de Halo Vest (alo 

craniano) eis que a fratura sofrida pela autora se mostrava instável com 

potencial risco de morte, motivo pelo qual em 02/08/2016 foi encaminhado 

à requerida pedido de autorização para fornecimento do aparelho halo 

vest, bem como a liberação para realização das medidas necessárias 

para colocação do aparelho. Todavia, salienta que ao recepcionar o 

pedido a requerida comunicou a unidade hospitalar que este não se 

enquadrava em caso de urgência e que seriam necessários 10 dias úteis 

para análise. Aduz que o aparelho é de alto custo e que o tratamento 

indicado pelo médico é de extrema urgência, razão pela qual pugnou pela 

concessão de tutela de urgência para determinar-se a colocação do 

aparelho halo vest, bem como a aquisição de todos os materiais 

necessários, solicitados pelo médico, no prazo de 24 horas, sob pen de 

multa e, no mérito, a confirmação da tutela da antecipação dos efeitos da 

tutela. No Id. 1674377, em plantão judiciário, o pedido de tutela de urgência 

foi deferido. Em seguida, a parte autora comunicou o descumprimento da 

liminar (Id. 1680699), tendo sido majorada a multa conforme Id. 1681411. 

No Id. 1961080 a parte requerida apresentou contestação, alegando que 

em 31/07/2016 o Hospital Jardim Cuiabá solicitou a internação da 

requerente, que foi concedido, sendo que no dia 04/08/2016 recebeu 

pedido de instalação de halo craniano e osteomielite de coluna – 

tratamento cirúrgico, os quais foram encaminhados para análise. Segue 

alegando que no dia 09/08/2016 informou o hospital que estava no prazo 

de 10 dias úteis para análise, porém obteve a informação de que o pedido 

havia sido solicitado de forma indevida, quando era para ser solicitado o 

código 330715121 (fratura de coluna sem gesso – tto conservador). Narra 

que no dia 11/08/2016 todos os materiais solicitados foram autorizados, 

sendo que no dia 15/08/2016 o hospital solicitou novo procedimento, tendo 

a requerida lhe orientado a justificar em conta para posterior análise. Não 

obstante, em 16/08/2016 recebeu liminar judicial para liberação do 

aparelho hallo veste, o qual foi liberado em 17/08/2016. Assim, afirma que 

não houve nenhuma negativa da parte requerida acerca dos 

procedimentos solicitados, de modo que ausente qualquer irregularidade 

na conduta da seguradora requerida. Ressalta que não há nos autos 

qualquer comprovação acerca das alegações da autora em relação à 

suposta negativa, bem porque esta não ocorreu. Ainda, alegou a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao final requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo de Id. 3673248. A parte autora impugnou a contestação 

apresentada pela requerida no Id. 4303802. A parte requerida informou 

não possuir provas a produzir (Id. 5007259), ao passo que a autora nada 

manifestou. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer promovida por Marielle Araújo de Carvalho 

Barros em desfavor de Bradesco Saúde, sob o argumento de que sofreu 

acidente de trânsito o qual ocasionou fratura subtotal no côdilo occipital 

(tipo III) direito e fratura na faceta articular superior esquerda da vértebra 

C1, razão pela foi constatado a necessidade de colocação de Halo Vest 

(alo craniano), porém, após solicitar à requerida a autorização para 

realizar o procedimento cirúrgico, esta se negou a autorizar a realização 

de tal procedimento. Já a requerida alega que desde as solicitações 

efetuadas pelo Hospital Jardim Cuiabá, autorizou todos os procedimentos, 

não cometendo nenhum ato ilícito capaz de gerar danos. Ainda, afirmou a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pois bem. A Constituição 

Federal do Brasil, também conhecida como “Constituição Cidadã”, prevê 

princípios relativos à garantia à vida, a dignidade da pessoa humana e à 

proteção da saúde. Aliás, a dignidade da pessoa humana é fundamento da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III da CF). É certo que o direito à 

vida e a manutenção da saúde é um direito absoluto, que deve prevalecer 

sobre estipulações contratuais que limitam a sua abrangência. Dessa 

forma, não resta dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do 

Consumidor na relação contratual celebrada entre as partes, pois a 

requerente, por meio de plano de saúde utiliza um dos serviços prestados 

pelo requerido, qual seja, serviços médico-hospitalares, mediante 

contraprestação (mensalidade). Portanto, caracterizado está a relação de 

consumo, sendo a requerente a consumidora (destinatário final do 

serviço) e a requerida a fornecedora, conforme arts. 2º e 3º, do Código 

de Defesa do Consumidor. Nesse sentido a jurisprudência: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – 

LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE 

EMPRESARIAL PARA INDIVIDUAL – PRAZO DE CARÊNCIA- PARTO – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. Em se 

tratando de relação de consumo, a Lei deve ser interpretada da maneira 

mais benéfica ao consumidor e sob ótica da legislação consumerista. 2. 

Se na modalidade empresarial, o contrato de seguro saúde não havia 

prazo de carência para o parto, não se mostra plausível a sua inclusão no 

seguro individual, que deve observar as condições anteriormente 

estipuladas, não podendo a seguradora, unilateralmente, alterar prazos, 

em prejuízo da consumidora. 2 – Recurso improvido. (TJDF – AGI 

20030020046572 – DF 2ª T.Cív. – Rel. Des. Mario-zam Bemiro – DJU 

10.03.2004 – p. 49). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 433 de 488



HUMANA. RECUSA AO PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA QUE RESTOU AFASTADA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. 

CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PEDIDO ATENDIDO. 

INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR1. "É de consumo a 

relação jurídica discutida nesta lide, aplicando-se as normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. 2. A 

UNIMED-RIO, assim como as demais empresas rés, fazem parte da cadeia 

de consumo, sendo, portanto, sua responsabilidade solidária, nos termos 

do art. 7º, parágrafo único do CDC.7ºparágrafo únicoCDC3. É cabível na 

hipótese, indenização por danos morais, tendo em vista que houve 

ferimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.4. 

Quantum indenizatório arbitrado de acordo com o princípio da 

razoabilidade. 5. Ante à condenação no pedido formulado com a 

confirmação da tutela antecipada concedida, uma vez que o pedido de 

ressarcimento era alternativo, afasto a sucumbência recíproca, para impor 

aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.6. Desprovimento do 

segundo recurso e provimento do primeiro apelo, por ato do Relator. 

(3048718020098190001 RJ 0304871-80.2009.8.19.0001, Relator: DES. 

LETICIA SARDAS, Data de Julgamento: 04/04/2012, VIGESIMA CAMARA 

CIVEL). No presente caso, restou comprovado que a autora foi 

diagnosticada com fratura subtotal no côdilo occipital (tipo III) direito e 

fratura na faceta articular superior esquerda da vértebra C1, conforme se 

observa do relatório tomográfico de Id. 1674374, sendo então prescrito o 

tratamento cirúrgico, segundo indicação médica de Id. 1674371, razão pela 

qual foram solicitados a autorização do procedimento com materiais 

indicados pelo médico da autora. Em que pese em contestação a parte 

requerida afirmar que jamais negou o fornecimento dos materiais para a 

cirurgia na autora, denota-se do Id. 1680736 que o Hospital Jardim Cuiabá, 

mesmo após o deferimento da tutela de urgência, informou que a requerida 

não fornecera os valores dos materiais autorizados para a realização da 

cirurgia, impossibilitando o encaminhamento ao fornecedor e, por 

consequência, a realização do procedimento. Assim, entendo que a 

desídia da requerida em ofertar todos os utensílios/materiais requisitados 

pelo médico da autora se mostra ilegítima. Isso porque, os mesmos foram 

solicitados por recomendação médica (id. 1674371). Nesse sentido: 

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM AUTORIZAR COBERTURA 

DE TRATAMENTO DE DOENÇA. Inadmissibilidade. Aplicação da Lei 

9.656/98 e do CDC. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste E.TJSP. A 

demora exacerbada caracteriza negativa. Abusividade configurada. 

DANO MORAL. Redução. Descabimento. Valor que deve atender à 

capacidade financeira de quem deva arcar com o pagamento, em especial 

observância à reiteração da conduta ilegal por parte da recorrente. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - APL 10043664320148260562 SP 

1004366-43.2014.8.26.0562, 2ª Câmara de Direito Privado, Rosangela 

Telles, 28/03/2016) Nesse passo, a despeito da alegada ausência de 

negativa, exigir da autora 10 (dez) dias úteis para análise de eventual 

autorização do procedimento se mostra abusivo, considerando a urgência 

do caso e o risco de morte atestado pelo médico que acompanha a autora. 

Extraio do até aqui exposto, que ao agir dessa forma, impondo ao 

consumidor uma demora excessiva para autorizar a utilização dos 

materiais necessários para o procedimento cirúrgico, a requerida impôs 

limitação ao tratamento de saúde da contratada, ferindo de morte o 

princípio da boa-fé objetiva que deve imperar nos contratos, assim como 

aquele que rege e potencializa a Constituição Federal como Lei Maior, o da 

dignidade da pessoa humana. Portanto, tenho que os argumentos que 

embasaram a liminar, após o exercício do contraditório, não sofreram 

qualquer modificação e, por essa razão, devem prevalecer, agora em 

Juízo definitivo. Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na petição 

que o faço para confirmar a liminar concedida e obrigar a requerida, em 

caráter definitivo, a autorizar a realização dos procedimentos cirúrgicos e 

materiais prescritos pelo médico da autora visando a sua recuperação. Em 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004746-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO CEBALHO (REQUERENTE)

SONIA CASTRILLON DA SILVA (REQUERENTE)

NEUZA CONCEICAO CASTRILLON SIMOES (REQUERENTE)

APARECIDA CECILIA CASTRILLON CEBALHO (REQUERENTE)

ARNALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE BENEDITO CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004746-12.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE BENEDITO CASTRILLON, NEUZA CONCEICAO 

CASTRILLON SIMOES, SONIA CASTRILLON DA SILVA, ARNALDO 

PEREIRA DA SILVA, APARECIDA CECILIA CASTRILLON CEBALHO, 

LAUREANO CEBALHO Vistos, etc. José Benedito Castrillon, Neuza 

Conceição Castillon da Silva, Sonia Castrillon da Silva, Arnaldo Pereira da 

Silva, Aparecida Cecilia Castrillon Cebalho e Laureano Cebalho 

ingressaram com a presente ação de alvará judicial, visando o 

levantamento da quantia descrita da inicial. Os autores aportaram aos 

autos pedido de desistência da ação no Id. 11261710. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Havendo desistência expressa da 

ação, inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem resolução do 

mérito, valendo o registro de que na hipótese em análise não incide a regra 

do § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, por se tratar de Alvará 

Judicial. Posto isso, acolho o pedido dos autores e homologo a desistência 

da ação, para os fins do parágrafo único, do art. 200, do Código de 

Processo Civil e julgo, em consequência, extinto o processo (CPC - VIII, 

art. 485), sem custas e condenação da verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002986-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNILO MONTEIRO LIMA OAB - MT18365/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002986-28.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSIMERI MARIA DE JESUS REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Rosimeri Maria De 

Jesus ingressou com a presente ação de reembolso c/c nulidade de itens 

de cláusula e indenização por danos morais em desfavor de Unimed 

Cuiaba Cooperativa De Trabalho Medico, devidamente qualificado nos 

autos. Determinada a emenda da petição inicial no Id. 6694783 a parte 

autora não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido, apesar de devidamente intimada conforme certidão 

presente no Id. 11551569. Os autos me vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda 

da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer 

in albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar 

com ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora 

para sanar as irregularidades apontadas no Id. 6694783 inexistem 

alternativas senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 
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baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001605-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. M. BAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001605-82.2017.8.11.0002 

AUTOR: G. W. M. BAR LTDA - ME RÉU: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Vistos, etc. G. W. M. Bar Ltda - 

Me ingressou com a presente ação de consignação em pagamento com 

pedido de tutela antecipatória urgente em desfavor de Escritorio Central De 

Arrecadacao E Distribuicao ECAD, devidamente qualificado nos autos. 

Determinada a emenda da petição inicial nos Ids. 5480098 e 7297382 a 

parte autora não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in 

albis o prazo concedido, apesar de devidamente intimada conforme 

certidão no Id. 11530989. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com 

ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para 

sanar as irregularidades apontadas nos Ids. 5480098 e 7297382 inexistem 

alternativas senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002836-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO IVIS OLIVEIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002836-81.2016.8.11.0002 

AUTOR: ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO RÉU: MARIANO IVIS OLIVEIRA 

ALVES Vistos, etc. Eliane Dos Santos Cordeiro ingressou com a presente 

ação de usucapião extraordinária em desfavor de Mariano Ivis Oliveira 

Alves, devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da 

petição inicial nos Ids. 3003016, 4680303, 5484521 e 7991037 a parte 

autora não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido, conforme certidão no Id. 11531342. Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois 

de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, 

motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante 

da inércia da parte autora para sanar as irregularidades apontadas nos 

Ids. 3003016, 4680303, 5484521 e 7991037 inexistem alternativas senão 

indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo 

o processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade 

fica suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002621-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIVINO BORGES VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002621-08.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JEAN DIVINO BORGES VALADARES REQUERIDO: AGV 

BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Vistos, etc. Jean 

Divino Borges Valadares ingressou com a presente ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de antecipação de 

tutela em desfavor de Agv Brasil Associação De Autogestao Veicular, 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial nos Ids. 2646893 e 9323940 a parte autora não atendeu ao 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar 

de devidamente intimada conforme certidão presente no Id. 11540645. Os 

autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, 

vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte 

autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as 

irregularidades apontadas nos Ids. 2646893 e 9323940 inexistem 

alternativas senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO AUGUSTO XAVIER (RÉU)

VALDISE CATARINA XAVIER (RÉU)

VALQUIRIA DE AMORIM XAVIER (RÉU)

EVA DE AMORIM XAVIER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004396-24.2017.8.11.0002 

AUTOR: FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO RÉU: ADÃO AUGUSTO 

XAVIER, VALDISE CATARINA XAVIER, VALQUIRIA DE AMORIM XAVIER, 

EVA DE AMORIM XAVIER Vistos, etc. Trata-se de ação de adjudicação 

compulsória proposta por Fabio Alex da Costa Monteiro em desfavor de 

Herdeiros de Antonia de Amorim Jardim: Adão Augusto Xavier, Valdise 

Catarina Xavier, Valquiria de Amorim Xavier e Eva de Amorim Xavier, todos 

devidamente qualificados nos autos. No Id. 11555931, as partes firmaram 

acordo, requerendo a sua homologação e expedição de carta de 

adjudicação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando 

o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas e 

honorários na forma pactuada. Expeça-se carta de adjudicação em favor 

da parte autora, do imóvel localizado no Lote 16, Quadra 01, Loteamento 

Jardim Ikarai, nesta comarca, registrado sob a matrícula n°. 8.004, no 1º 

Serviço Notarial e de Registro desta comarca, consignando-se que 

eventuais emolumentos deverão ser arcados pela parte autora. 
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Encaminhe-se cópia do Id. 8085093 e da presente sentença. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007618-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA JOSEFA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007618-97.2017.8.11.0002 

AUTOR: GILDA JOSEFA DE BARROS RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Trata-se de ação de ressarcimento de dano material c/c dano moral 

proposta por Gilda Josefa de Barros em desfavor de Banco Itaú S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. As partes informaram a 

celebração de acordo extrajudicial (Id. 11489383), requerendo a sua 

homologação e extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os 

requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Certifique-se o 

trânsito em julgado, uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal 

e em seguida arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Em caso 

de depósito judicial, expeça-se alvará em favor da parte autora. 

Outrossim, cancelo a realização da audiência de conciliação designada 

nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001289-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULCRED RECUPERADORA DE ATIVOS LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001289-69.2017.8.11.0002 

AUTOR: VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A, 

CONSULCRED RECUPERADORA DE ATIVOS LTDA Vistos, etc. Vilma 

Clemente de Oliveira ingressou com a presente ação de consignação em 

pagamento c/c pedido de antecipação parcial de tutela e danos morais em 

desfavor de Banco Bradescard S.A e Consulcred Recuperadora De 

Ativos Ltda, devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda 

da petição inicial no Id. 4974127 a parte autora não atendeu ao comando 

judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, apesar de 

devidamente intimada conforme certidão no Id. 11552560. Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que 

depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora 

manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer 

manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. 

Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas no Id. 4974127 inexistem alternativas senão indeferir a petição 

inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo 

sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002422-83.2016.8.11.0002 

AUTOR: VERA LUCIA DA CONCEICAO SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Vera Lucia Da 

Conceicao Silva propôs a presente ação de cobrança de Seguro DPVAT 

em desfavor de Seguradora Lider Dos Consorcios Do Seguro Dpvat S.A. 

No Id. 2505259 consta decisão que determinou que a parte autora, no 

prazo 15 (quinze) dias, regularizasse sua representação processual, sob 

pena de nulidade do processo, porém a parte autora nada manifestou, 

conforme certificado no Id. 11552630. Após vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora não regularizou sua representação processual, deixando 

transcorrer in albis o prazo assinalado, razão porque o processo fica 

impedido de prosseguir no seu curso normal. Desta feita, e uma vez 

verificada a irregularidade na representação processual, que não foi 

suprida pela parte autora, a extinção do feito é medida que se impõe, à luz 

do art. 76, § 1º, inciso I do CPC/2015. Nesta esteira, em face da ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil. Custa pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Outrossim, deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000149-34.2016.8.11.0002 

AUTOR: JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA ROSA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por John 

Kennedy de Souza Rosa em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S.A. Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença o 

requerido compareceu aos autos e informou o depósito da quantia 

referente à obrigação imposta na sentença (Id. 11226735). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado e requereu 

a expedição de alvará em seu favor (Id. 11618754). Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma 

vez que o valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o 

débito, conforme se observa no id. 11226735. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 
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custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora. Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008528-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008528-27.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: CHRISTIANE APARECIDA PEREIRA Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Christiane Aparecida Pereira (id. 

11024571), alegando, em síntese, que houve contradição na sentença 

prolatada nos autos (id. 10913437), na medida em que determinou a 

retificação da certidão de nascimento da autora lavrada na Fls. 234/vº, 

Livro A-30, sob o nº 31.949 no Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais de Ji - PARANÁ /MT, quando na realidade a retificação deverá 

ser direcionada ao Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Ji 

- PARANÁ /RO. Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, 

desde já, a contradição apontada, pois, de fato, constou na parte 

dispositiva da sentença que a retificação deveria ocorrer na idade de Ji – 

Paraná/MT, quando sabidamente a cidade encontra-se situada no Estado 

de Rondônia. Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante a contradição acima 

apontada, acolho os embargos de declaração opostos pelo embargante, 

razão pela qual a parte dispositiva passa assim a constar: “Posto isto, 

julgo procedente o pedido inicial e determino a retificação na certidão de 

nascimento da requerente lavrada na Fls. 234/vº, Livro A-30, sob o nº 

31.949 no Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Ji - 

PARANÁ /RO, para retificar a data de nascimento da autora de 

“04.11.1981” para “04.11.1982”, bem como retificar o sobrenome da avó 

materna da autora para constar MARIA DE LOURDES TIZZI MACEDO no 

lugar MARIA DE LOURDES FIZZI MACEDO, transladando-se o respectivo 

Mandado de Retificação que ficará arquivado. (...)” No mais, mantenho 

integralmente a sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004703-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE CRISTINA TOMAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004703-75.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOVANE CRISTINA TOMAZI Vistos etc. Jovane Cristina 

Tomazi propõe ação de retificação de registro civil, objetivando a 

retificação de seu registro de nascimento, pretendendo retificar o seu 

nome, uma vez que o atual vem lhe causando constrangimento, motivo 

porque requer seja o mesmo alterado para Jovana Cristina Tomazi, com a 

consequente retificação das suas certidões de nascimento e casamento. 

Juntou documentos de id. 8229559 à8229590. Instado a manifestar, o 

Parquet opinou favoravelmente ao pedido, em vista das provas já 

aportadas (id. 8817331). Em seguida foi determinada a juntada de certidão 

de antecedentes criminais, certidão de protesto de Várzea Grande e 

Cuiabá, bem como o registro de nascimento da autora (id. 9059565 e 

10355700), sendo que, com a devida juntada (ids. 10238775, 10238808, 

10238896 e 11483163), vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Pois bem, o pedido é procedente, tendo em vista que o atual nome 

da requerente, sem sombras de dúvidas, gera grande constrangimento. O 

prenome da pessoa pode ser modificado, desde que se trate de situação 

excepcional, admitida quando o nome expõe seu portador à situação 

ridícula ou vexatória, além de evidente erro de grafia. Aliás, na atual 

composição, o mesmo causa embaraços visto ser um nome 

predominantemente masculino e certamente vem implicando em grande 

desconforto nos atos da vida civil da autora. Ademais, o direito do autor 

está previsto nos artigos 57 e 109, § 4º da Lei de Registro Público: “Art. 

57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 

sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado 

e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 

110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009) Art. 109. Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que 

correrá em cartório. (Alterado pela L-006.216-1974). § 4º - Julgado 

procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que 

seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com 

precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que 

sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento”. Outrossim, a 

autora apresentou aos autos certidões negativas de protesto e certidões 

criminais perante a Justiça Estadual comprovando que inexiste restrição 

quanto ao seu nome impondo-se a procedência do pedido. Sendo assim, 

tenho como suficientes, neste ponto, os motivos apresentados pelo autor 

que, por sua vez, foram comprovados pelos documentos que instruíram a 

inicial, cumprindo-se, dessa forma, o arquétipo do art. 109, da Lei de 

Registro Público. A propósito, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE PRENOME 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Em regra, tem-se a imutabilidade 

do nome civil, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas na Lei de 

Registros Públicos. Caracterizada situação extraordinária, estando 

suficientemente revelados os alegados dissabores e constrangimentos 

decorrentes da utilização do prenome, impõe-se a retificação”. (TJMT - 

APELAÇÃO Nº 41631/2014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. 

DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO – RELATOR. Data de 

Julgamento: 11-11-2014). "AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

Pretendida substituição do prenome ao argumento de que sofre 

constrangimentos e situações vexatórias. Alegação no sentido de ser 

conhecido por outro prenome. Sentença de improcedência. Inconformismo 

do autor. Acolhimento. Autor que demonstrou se sentir extremamente 

constrangido em razão de seu prenome 'Orivaldo'. A hipótese viabiliza a 

alteração do prenome, à medida que o apelante se sente ridicularizado 

com a situação, o que é bastante ao deferimento do pedido, uma vez que 

se deve levar em conta o aspecto subjetivo de sua personalidade, de 

molde a aferir-se a intensidade do dano causado à sua pessoa- 

Autorização da mudança de nome Recurso provido".(v. 11618). (TJ-SP - 

APL: 3004702942008826 SP 3004702-94.2008.8.26.0506, Relator: Viviani 

Nicolau, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/11/2012). Posto isso, julgo procedente o pedido e 

determino a retificação no Registro de Nascimento da requerente, 

matrícula 154708 01 55 1979 1 00012 063 0002422 59, lavrado no Cartório 

de Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas 

de Ampére/PR e da Certidão de Casamento, matrícula 065136 01 55 2001 

200024 257 0010117 82, lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais de Várzea Grande/MT, para constar como nome da 

autora “JOVANA Cristina Tomazi” no lugar de “Jovane Cristina Tomazi”, 

transladando-se o respectivo Mandado de Retificação que ficará 

arquivado. Condiciono a expedição do pertinente Mandado (Lei N.º 6.015, 

31.12.73 – §4º, art. 109), à contra entrega pela autora da Certidão de 

nascimento e Casamento Original na Secretaria deste Juízo, a qual deverá 

ser arquivada conforme disposição do §2º, do art. 425, do CPC, cujo 

cumprimento deverá ser informado nos autos, anotando-se os benefícios 

da Justiça Gratuita. Sem custas, por tratar-se de justiça gratuita. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008025-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - RO3384 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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R. D. B. FREDERICO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008025-06.2017.8.11.0002 

AUTOR: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA RÉU: R. D. B. 

FREDERICO - ME Vistos etc. Trata-se de ação monitória proposta por 

Leonora Comércio Internacional Ltda. em desfavor de R. D. B. Frederico - 

Me, todos devidamente qualificados nos autos. No Id. 11603866 as partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 

11603866). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001781-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE GABRIEL OAB - SP341590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINTO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSEMAR DE FARIA SOUZA (TESTEMUNHA)

ROBERSON DA SILVA TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

FRED SILVA DUARTE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001781-61.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE 

TRANSITO LTDA REQUERIDO: ANTONIO PINTO DE MORAES Vistos, etc. 

Serget Mobilidade Viária Ltda. promove a presente ação condenatória de 

indenização por danos materiais em desfavor de Antônio Pinto de Moraes, 

sustentando, em síntese, que realiza serviços de gerenciamento de tráfico 

para o município de Cuiabá-MT, sendo que no dia 25/09/2016 o requerido 

ao conduzir o veículo Fiat Uno Mille Smart, placa KEB 7421, cor cinza, 

ano/modelo 2000/2001 veio a colidir com o poste de sua titularidade o qual 

se encontrava na Avenida das Torres, ponto 19, região do Bairro Jardim 

Itália. Aduz que no poste objeto da colisão havia uma câmera de vigilância 

de monitoramento, onde houve o furto de um nobreak, filtro de linha e um 

cabo de alimentação que são acessórios de alimentação da câmera de 

monitoramento, fato este que ocasionou prejuízos à autora no importe de 

R$ 5.968,25 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos). Dessa forma, requer a condenação do requerido ao 

pagamento R$ 5.968,25 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e 

vinte e cinco centavos) em razão dos danos materiais suportados. A 

inicial veio instruída com os documentos de id. 5517443 e 5517535. Em 

seguida na decisão de id. 10255139 foi decretada a revelia do requerido, 

fixado os pontos controvertidos da demanda e designada audiência de 

instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido, 

sendo que os autos permaneceram conclusos para prolação de sentença 

(ids. 10891101 e 10891140). É o breve relatório. Decido. Pois bem, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

demandado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte autora a 

condenação do requerido ao pagamento de quantia de R$ 5.968,25 (cinco 

mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a título 

de reparação pelos danos materiais, sob o argumento de este foi o 

causador do acidente de trânsito que gerou os prejuízos descritos na 

inicial. No objetivo de comprovar o alegado a parte autora juntou autos 

Boletim de Ocorrência no qual o seu preposto narra a autoridade policial a 

ocorrência de acidente na região do Jardim Itália e o furto dos objetos 

descritos na inicial (id. 5517502), fotografia do acidente (id. 5517519) e 

notas fiscais (id. 5517535), porém estes documentos por si não são 

capazes de comprovar o envolvimento do requerido no referido acidente 

de trânsito. Isso porque, o Boletim de Ocorrência juntado nos autos foi 

confeccionado com base em informações unilaterais apresentada pelo 

preposto da própria parte autora a respeito do sinistro e furto dos objetos. 

Ainda, observo que no referido documento sequer há indicação de que o 

requerido teria de alguma forma contribuído para o aludido acidente. Já as 

fotografias de id. 5517519 apenas demonstram que houve a colisão de um 

veículo em um poste, porém pelas referidas imagens sequer é possível 

verificar a placa do referido veículo. Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Deste modo, tenho que a parte requerente não comprovou minimamente 

suas alegações, na medida em que não comprovou nos autos que o 

requerido teria causado o acidente de trânsito descrito que 

consequentemente gerou os prejuízos constantes na inicial, ou seja, não 

comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso 

I, do CPC. Por sua vez, cabia ao requerido provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, segundo art. 373, inciso II, do 

CPC, ônus do qual se desincumbiu, pois as testemunhas por ele arroladas 

ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento, de forma uníssona, 

informaram que à época do acidente o requerido havia vendido o veículo 

descrito na inicial pela parte autora na inicial para o Sr. Fred Silva Duarte, 

sendo que este também já teria também aliado o referido bem a terceiro. 

Portanto, restou demonstrado nos autos que o requerido não foi o 

causador dos eventuais danos materiais suportados pela parte requerente 

em razão do aludido acidente de trânsito descrito nos autos, razão pela 

qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Isto posto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (hum mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004404-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA BUENO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004404-98.2017.8.11.0002 

AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA BUENO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Alexandre da Silva Bueno 

propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 26/09/2016 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de id. 8089754 a 8089992. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 9948402), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 10105555), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação necessária para regulação do sinistro, a falta de 

interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo e a 

ausência do laudo do IML. No mérito alega ausência do pagamento do 

seguro obrigatório, bem como inexistirem provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 10533490. No id. 10833823 foi a juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10938004 e 11074886. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Alexandre da Silva Bueno em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que o autor não comprovou que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, 

o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme ids. 8089992. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 8089754, 8089774, 8089805, 8089945, 

8089972, 8089995. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da ausência 

de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 
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sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter 

restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial e o pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser 

julgando improcedente. Pois bem. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado pagamento 

do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a 

recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada a sua estrutura crânio facial, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 10%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10833823, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de sua estrutura 

crânio facial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que o requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de sua estrutura crânio facial em 10%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre a perda completa da mobilidade de lesões de 

órgãos e estruturas crânio faciais. Portanto, deve ser considerando o 

grau de debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo 

razoável a fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, já que a 

lesão do autor foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em 

uma indenização no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 

reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o 

valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Alexandre da Silva Bueno em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 

reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do 

art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo 

INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 26/09/2016 (Id. 

8089754), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 

19/07/2017, conforme se verifica no id. 9053454. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 
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alegando que em 19/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 1944270 a 1944508. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4591545), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 4605564), alegando 

preliminarmente a necessidade de alteração na razão social da 

seguradora e ausência de requisitos autorizadores para recebimento do 

seguro em virtude do não pagamento do prêmio. No mérito aduz que o 

Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de 

comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 8031498. No id. 10835619 foi juntada a 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10938362 e 10835619. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Benta de Oliveira Batista em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Retifique-se o polo passivo, fazendo constar a nova razão social da parte 

requerida, como sendo “Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT”. Da ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT em razão do não pagamento do prêmio A seguradora 

requerida ainda alega que no momento da ocorrência do sinistro o 

proprietário do veículo encontrava-se inadimplente com o seguro DPVAT, 

razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. 

Dessa forma, pugna pela extinção do feito sem o julgamento do mérito. 

Pois bem, observo que a presente se confunde com o mérito da lide, uma 

vez que para a análise da referida preliminar mostra-se necessário 

verificar a se a parte autora preenche os requisitos estabelecidos em lei 

para o recebimento da verba securitária, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. Do mérito É cediço 

que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A seguradora requerida, por sua vez, alega que a parte 

autora não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base em 

informações unilaterais. Ainda, afirma que não restou comprovado a 

existência de uma lesão permanente e que o proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não realizou o pagamento do prêmio do seguro, 

razão pela qual a parte autora não faz jus ao recebimento da verba 

indenizatória. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista 

que consta no id. 1944421 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito (queda de moto). Ademais, a lei não traz em seu bojo que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Quanto a alegação de 

ausência do pagamento do prêmio do seguro DPVAT por parte do 

proprietária do veículo envolvido no sinistro, observo que a requerida não 

trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia. Portanto, 

sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 

373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema 

do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm 

o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 

373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Ainda, ressalto que além de não 

ter restado demonstrada a alegada inadimplência do prêmio do seguro 

obrigatório, a falta do pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

parte autora relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 10835619, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a lesão permanente de seu joelho 

direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 
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CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da seguradora requerida, 

uma vez que ficou provada a debilidade da parte requerente pela 

avaliação médica realizada durante a sessão de conciliação em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções de joelho direito 

em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 25% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre a perda completa da mobilidade 

de um quadril, joelho ou tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau 

de debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo 

razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, já que a 

lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, 

em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Benta de Oliveira Batista em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º 

§ 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a 

contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 19/05/2016 (Id. 

1944508), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003249-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003249-94.2016.8.11.0002 

AUTOR: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RÉU: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Doeler Distribuidora De Veículos Ltda. propôs ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

restituição de valores pagos indevidamente e em dobro em face de Claro 

S/A, aduzindo, em suma, que em 09/07/2013 contratou os serviços de 

telefonia móvel da requerida intitulado “serviço móvel pessoal/Consumo 

compartilhado”, cujo valor mensal era de R$ 8.800,00 (oito mil oitocentos 

reais) para 186 linhas ativas. Aduz que em virtude de algumas mudanças 

na empresa, seria necessário um novo contrato agora apenas para 115 

linhas ativas, assim consequentemente o serviço de consumo 

compartilhado seria reduzido para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e 

cinquenta reais), na qual a parte requerida informou que não haveria 

problema. Em 08/05/2015 foi pactuado o acordo e estaria em vigor a partir 

da assinatura da requerida. Ressalta, contudo, que a partir de julho/2015 a 

parte autora começou a receber as faturas com o valor do contrato antigo, 

mesmo o novo já estando em vigor. Afirma que tentou resolver 

administrativamente com a requerida no sentido de que fossem 

ressarcidos os valores cobrados indevidamente, tendo a concessionária 

requerida informado que os valores cobrados erroneamente iriam ser 

devolvidos como crédito, o que, porém, não foi levado a efeito. Aduz, 

ainda, que verificou junto a Anatel sobre o acordo firmado com a requerida 

e foi informado que o novo contrato celebrado com a requerida nunca 

existiu, pois não havia sido registrado junto àquela agência reguladora. 

Atesta que, além de toda a cobrança indevida, a parte requerida lançou o 

nome da parte autora no Serasa no valor de R$ 23.562,26 (vinte três mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos), referente as 

faturas dos meses de janeiro a março de 2016. Assim, requer seja 

declarada a inexistência do débito o qual ensejou a restrição do seu nome, 

bem como a condenação da requerida ao pagamento da repetição do 

indébito em dobro no valor de R$ 104.367,52 (cento e quatro mil, trezentos 

e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de Id. 4750791, ocasião em que não 

foi possível obter composição amigável entre as partes. Citada, a 

requerida apresentou contestação no Id. 4811299, alegando que não 

houve qualquer irregularidade na cobrança promovida, tendo em vista que 

houve a utilização mensal de serviços excedentes pela parte autora, e 

não obstante a isso a contestante promoveu descontos nas faturas. 

Prossegue dizendo que esses serviços excedentes são cobrados 

individualmente e que se a requerida não tivesse concedido descontos, os 

valores das faturas seriam maiores. Aduz que não restam dúvidas quanto 

à veracidade do débito discutido nos autos, sustentando não haver 

qualquer conduta ilícita da sua parte, reforçando, ainda, que o nome da 

parte autora não se encontrava inscrito no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, inexistindo dessa forma dano moral indenizável, bem 

como ressaltou a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação 

foi apresentada pelo requerente Id. 4829247. Intimada as partes para 

manifestarem se pretendiam produzir provas, a parte requerente informou 

que possui interesse na prova testemunhal (Id. 5002160). Já a requerida 

manifestou não ter interesse na produção de provas (Id. 5043391). Após, 

os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e 

decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 
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inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se apto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A ação foi ajuizada com 

base na alegação de pagamento de valores a maior nas faturas dos 

meses de julho/2015 a dezembro/2015, janeiro/2016 a março/2016, que 

somam a importância de R$ 52.183,76, bem como na inscrição do nome da 

parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito realizado pela 

requerida em razão de débito no importe de R$ 23.562,26 (vinte três mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos). Nessa 

perspectiva, verifico que a razão está com a parte autora, pois alinhavado 

nos documentos constantes dos autos, tem-se que a requerida, de fato, 

efetuou a cobrança de valores excedentes em desacordo com o contrato 

encetado entre as partes, ensejando a negativação do nome da autora por 

valores que não eram devidos. Com efeito, observa-se do contrato 

originário que o valor fixo para cobrança era de R$ 8.800,00 (“Consumo 

compartilhado”) e que após a repactuação firmada em 08.05.2015 esse 

valor foi reduzido para R$ 2.275,00, conforme documentos de Ids. 

3057212, 3057221, 3057242 e 3057236. A despeito da redução, tanto do 

valor fixo do consumo compartilhado, como das linhas que eram utilizadas, 

a requerida manteve a cobrança do valor de R$ 8.800,00, o que é 

facilmente percebível nas faturas encartadas aos autos pelas partes, no 

tópico “Consumo compartilhado”. Vê-se, portanto, que a parte requerida 

efetuou a cobrança de valores acima do contratado, não se tratando a 

hipótese de cobrança por serviços utilizados em excesso, como 

combatido pela requerida em sua peça de defesa, até porque a parte 

autora sequer questiona esses valores apontados pela requerida. Deste 

modo, os documentos juntados pela parte autora evidenciam que houve a 

cobrança de valores em descompasso ao contratado nas faturas dos 

meses julho/2015 a dezembro/2015, janeiro/2016 a março/2016 (diferença 

entre o valor de R$ 8.880,00 e R$ 2.750,00), que somam a importância de 

R$ 52.183,76, a qual deverá ser restituída de forma simples à autora. Isso 

porque, a restituição em dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e no 

artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente 

é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de acordo com a 

orientação emanada da Súmula n.º 159, do excelso Supremo Tribunal 

Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso em comento. Nesse 

ínterim, é imperioso reconhecer que a fatura com vencimento em 

18.04.2016 (março/2016), no valor de R$ 24.269,17, não representa a 

realidade contratual vigente entre as partes, de sorte que a declaração de 

sua inexistência se mostra medida cabível na espécie. Do dano moral É 

certo que, a teor da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica é passível de 

sofrer indenização. Contudo, não se deve conceder-lhe o mesmo 

tratamento adotado em relação às pessoas físicas, não se podendo 

aceitar que simples dissabores conduzam à indenização pelo dano moral, 

devendo estar demonstrado o real impacto existente. O doutrinador Silvio 

de Salvo Venosa ensina que “no campo da pessoa jurídica o que levamos 

em conta no aspecto do dano moral é o ataque à honra objetiva, em 

síntese, a reputação e o renome. Evidente que não são aplicáveis à 

pessoa jurídica os princípios dos direitos personalíssimos” (Direito civil 

responsabilidade civil, v. IV, p. 36, 3ª ed., Atlas.). Assim também é o 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça (TJ/MT): “APELAÇÃO 

CIVIL – DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PESSOA JURÍDICA 

DE DIREITO PRIVADO – LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE – 

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – FATO CORRIQUEIRO – NÃO 

VIOLAÇÃO DO CONCEITO DA EMPRESA NA COLETIVIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode 

sofrer danos morais (Súmula 227 do STJ). Entretanto, para a configuração 

do dano moral à mesma é preciso que o fato que a originou assuma 

repercussão externa, digna de consideração no meio social, capaz de 

levar à segura conclusão de que a imagem da pessoa jurídica restou 

verdadeiramente arranhada ou atingida. Simples débito indevido na conta 

corrente da pessoa jurídica é tratada ao nível dos danos materiais, 

levando-se em consideração tão somente a existência de relacionamento 

entre os litigantes e ausência de qualquer ato desabonador da empresa 

não está a caracterizar danos morais.” (APELAÇÃO Nº 12919/2011 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE ALTA FLORESTA; Data de Julgamento: 

03-8-2011; Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). E, ainda, do Superior 

Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA 

JURÍDICA. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO 

INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE IMPEDIU O REGISTRO. 

INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1. A pessoa jurídica não pode ser 

ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a 

repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu 

bom-nome. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o protesto 

indevido é evitado de forma eficaz, ainda que por força de medida judicial.” 

(REsp 752672/RS; Relator(a): Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS; 

Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 16/10/2007; 

Data da Publicação/Fonte: DJ 29/10/2007 p. 219). Pois bem. Os fatos 

narrados nos autos, salvo melhor juízo, não dão ensejo aos danos morais 

invocados na inicial. Salienta-se que a pessoa jurídica somente faz jus à 

indenização por danos morais se ficar comprovado o ataque à sua honra 

objetiva, traduzida na sua imagem e prestígio frente aos seus clientes e 

fornecedores. Portanto, in casu, nenhum aspecto de lesão ao conceito da 

requerente está traduzido nos autos, porquanto a situação versada 

certamente não maculou a imagem e nome da autora junto aos seus 

clientes, pois se restringiu apenas ao seu âmbito administrativo. A 

cobrança indevida de valores e negativação de seu nome, não configura, 

na espécie, dano moral indenizável, devendo para tanto, tratando-se de 

pessoa jurídica, haver comprovação de efetivo prejuízo, o que não restou 

demonstrado nos autos. Com vistas ao acima exposto, evidencia-se a 

impossibilidade de acolhimento do pleito de indenização por danos morais, 

dada a inexistência de ofensa à honra objetiva da requerente. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente o débito no importe de R$ 23.562,26 (vinte três mil, quinhentos 

e sessenta e dois reais e vinte seis centavos) referente à fatura com 

vencimento em 18.04.2016 (março/2016), bem como condeno a requerida 

a ressarcir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 52.183,76 

(cinquenta e dois mil cento e oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos), sendo que tal valor deverá ser atualizado no importe de 1% 

a.m., nos termos do art. 406, do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com 

reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento indevido de cada 

fatura. Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002735-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAURI LUIS KUHN (TESTEMUNHA)

DOMINGOS LUCIANO DA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002735-44.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: ALDAIR BORGES 

FERREIRA DA ROCHA Vistos, etc. Cassia Sinhoratti promove a presente 

ação de indenização com reparação de danos em desfavor de Aldair 

Borges Ferreira da Rocha, ambos devidamente qualificados nos autos, 

narrando que no dia 24/06/2016 trafegava pela Rua Barão de Diamantino 

com a Rua Ari Leite de Campos em sua motocicleta Honda Biz quando foi 

abalroada pelo requerido que conduzia uma Camionete GM em razão de 

uma ultrapassagem irregular. Afirma que trabalhava como técnica de 

laboratório e em suas folgas como manicure, porém em virtude do acidente 

ficou impossibilitada de realizar atividades, sendo que teve despesas com 

a contratação de uma Van Escolar para levá-la a faculdade, medicação e 

com o plano de saúde, pois em virtude do seu afastamento passou a 

pagar uma mensalidade de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

referente ao plano de saúde. Alega que em decorrência do acidente 
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sofreu danos de ordem moral, estético e material, bem como ressalta que 

deixou ganhar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não pôde 

exercer a profissão de manicure nos meses de julho, agosto e setembro 

de 2016. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento dos 

danos materiais sofridos no valor de R$ 1.302,90 (um mil trezentos e dois 

reais e nove centavos), referente à medicação e plano de saúde; R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente ao transporte escolar; R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral; R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) a título de dano estético e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

lucros cessantes. Juntou documentos (id. 2702439 e 2702652). 

Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 8775983). 

Em seguida o requerido apresentou contestação (id. 9271593), alegando 

que ao conduzir seu veículo encontrava-se na mão correta da via e foi 

surpreendido pela autora, pois esta sem nenhum cuidado saiu detrás de 

um carro Pampa na Avenida Ari Leite de Campos e atravessou a sua 

frente provocando a colisão. Aduz que se disponibilizou a ajudar a autora 

nos gastos de remédios, sendo que foi procurado apenas uma vez e 

auxiliou com o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como 

afirma que não pode ser condenado a indenizar a autora, tendo em vista 

que o acidente ocorreu por negligência da própria autora que deu causa 

ao sinistro. Prosseguiu impugnando os valores requeridos pela autora a 

título de danos materiais e ressaltou que na hipótese de ocorrer a 

condenação do requerido que o valor a ser fixado a títulos de indenização 

por danos morais observe os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no id. 9351652. Na decisão constante no id. 10438578 o 

processo foi saneado, oportunidade em que foram fixados os pontos 

controvertidos e determinada a produção de prova oral. Realizada 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes (id. 11719326). Assim, os autos permaneceram 

conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

indenização com reparação de danos proposta por Cassia Sinhoratti em 

desfavor de Aldair Borges Ferreira da Rocha, na qual a autora pretende a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos 

morais, estéticos e materiais suportados em virtude de acidente de trânsito 

supostamente envolvendo as partes. Da responsabilidade civil pela causa 

do acidente De entrada, impende traçar alguns breves comentários sobre 

os elementos que compõem a responsabilidade civil, ou seja, a conduta 

ilícita, o dano e nexo causal entre a conduta e o dano efetivamente 

ocasionado. A obrigação de indenizar, segundo o entendimento do ilustre 

doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, se caracteriza pela pertinência 

dos 03 (três) elementos mencionados supra, senão vejamos: "a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido 

de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico."1 Pois bem, no caso judicializado, 

a conduta ilícita (antijurídica), consoante o disposto no artigo 186, do 

Código Civil, está caracterizada pela conduta imperita do requerido que 

adentrou na pista preferencial Ari Leite de Campos, colidindo-se com a 

motocicleta pilotada pela autora, ocasionando lesões nesta. A testemunha 

trazida pela autora, Sr. Aercio Silva do Espírito Santo (ids. 11719476, 

11719477, 11719481 e 11719485) afirmou que presenciou os fatos e que 

o veículo da autora encontrava-se na preferencial ao passo que requerido 

estava na Rua Diamantino, sendo que este adentrou na Rua Ari Leite de 

Campos e colidiu com o veículo da autora. Relatou que havia placa de 

PARE no local, porém o requerido passou direto e não parou, bem como 

afirmou que não havia veículos na frente da moto e que dava para 

visualizar a motocicleta. Da mesma forma a testemunha Sra. Jessika Silva 

Kerhoff (ids. 11719527, 11719535, 11719541, 11719551 e 11719555), 

relata que presenciou os fatos descritos nos autos, bem como informou 

que na Rua Barão Diamantino havia um quebra-molas e placa de PARE, 

sendo que o requerido encontrava-se parado na referida rua ao passo 

que a autora trafegava na Rua Ari Leite. Mencionou que o requerido partiu 

e bateu na motocicleta da autora que veio a quebrar a perna. Ainda, 

relatou que a autora ficou alguns meses sem trabalhar e que não havia 

outros veículos em frente à motocicleta da autora. Já a testemunha 

Domingos Luciano da Costa arrolada pelo requerido (ids. 11719497, 

11719500, 11719508 e 11719514) relatou que não presenciou de fato o 

acidente, pois estava trafegando atrás da caminhonete do requerido na 

Rua Diamantino, sendo que a autora estava na Rua Ari Leite de moto. 

Alegou não se recordar sobre a existência ou não de placa de PARE no 

local, bem como mencionou que o requerido lhe disse que a autora havia 

ultrapassado uma saveiro e bateu em seu veículo. Ainda, asseverou não 

existir preferencial no local e que não sabe precisar onde houve a batida 

no veículo, pois apenas viu a motocicleta caída no chão. Por fim, a 

testemunha arrolada pelo requerido Sr. Lauri Luis Kuhn (ids. 11719579, 

11719592, 11719613, 11719601, 11719618, 11719624, 11719632 e 

11719637) afirmou ter presenciado o acidente, sendo que de forma 

confusa alegou que não sabe se no local havia preferencial, porém havia 

dois veículos parados na rua, sendo um Pampa e Gol e a autora saiu atrás 

destes veículos e no cruzamento colidiu com a caminhonete do requerido. 

Ainda, informou não saber se havia placas de sinalização no local. Desse 

modo, estou convicto de que o requerido foi o responsável pelo acidente 

descrito na inicial, à vista de que as provas existentes nos autos 

demonstram que ele deixou de tomar as cautelas necessárias ao adentrar 

a Rua Ari Campos de Leite, posto que, não prestou atenção na motocicleta 

que ali trafegava, contribuindo sobremaneira para aquele fatídico sinistro. 

Portanto, tenho que as provas coligidas nos autos se mostram suficientes 

para responsabilizar civilmente o requerido pelos danos suportados pela 

autora, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, até 

porque ele descurou de produzir qualquer prova que levasse a 

convencimento diverso, visto que as testemunhas por ele arroladas não 

souberam precisar com clareza a dinâmica do acidente, ao passo que as 

testemunhas da parte autora de forma uníssona afirmaram que o 

requerido adentrou a Rua Ari Campos de Leite sem a devida cautela e 

colidiu com a motocicleta que a autora pilotava. Sendo firmes e precisas 

ao afirmar que a parte autora trafegava na preferencial e que não foi 

atentado pelo requerido a sinalização PARE na via em que o mesmo 

trafegava. Dos danos morais No tocante aos danos morais, provado o ato 

ilícito, como na hipótese dos autos, o evento moralmente danoso é 

presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar. Afinal, a 

lesão suportada pela autora foi grave, inclusive a deixou impossibilidade 

de exercer sua atividade laboral por alguns meses, conforme afirmado 

pela testemunha Jessika Silva Kerhoff, restando evidente o dano moral 

sofrido, sobretudo porque a autora foi submetida a intenso sofrimento 

físico e moral, não podendo ser estes considerados com um mero 

aborrecimento. No mesmo caminho trilha José de Aguiar Dias, amparado 

em Minozzi, confira: “não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida 

a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou 

moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, 

atribuída à palavra dor o mais largo significado”[1]. A propósito, o civilista 

Sergio Cavalieri Filho enaltece: “só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”[2] Assim sendo, não 

restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo 

dano moral sofrido, sobejando tão-só à fixação pecuniária. Da fixação do 

dano moral Trata-se de matéria controvertida, porque a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a 

sua fixação. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Mamitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da 

lesão”[3]. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez que reconhecida a Responsabilidade do requerido pela Conduta ilícita 

e, considerando as condições econômico-financeiras da autora e da 

requerida, a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Danos Morais não é o enriquecimento da 
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autora e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante”[4]. Do dano estético Pugna a autora pela 

condenação do requerido em repará-la pelos danos estéticos advindos do 

acidente. O dano estético é devido quando a lesão afeta a forma física da 

vítima, quando deforma alguma parte de seu corpo causando-lhe 

constrangimento perante a sociedade. Ademais, é perfeitamente possível 

a cumulação de danos morais e estéticos, mesmo sendo o último uma 

espécie do primeiro, quando verificada lesão de ordem objetiva (como por 

exemplo, amputação de um membro, uma cicatriz grosseira que interfira 

esteticamente na aparência da pessoa), bem como lesão subjetiva 

(referente às tristezas e sentimentos de inferioridade que a própria falta 

do membro ou presença de cicatriz trará ao lesado, prejudicando-o em 

sua vida familiar e social). A propósito, é elucidativa lição ministrada por 

Rodolfo Valença Hernandes: “O dano estético distingue-se do moral. O 

primeiro – dano estético – está voltado para fora, vulnera o corpo, atinge, 

desfigura a silhueta, a beleza e a plástica, corresponde ao patrimônio da 

aparência. O segundo – dano moral – é intrínseco, está voltado para 

dentro, afeta os sentimentos, macera a alma, penetra os domínios da 

emoção, incorpora-se ao psiquismo, integra a essência do ser: constitui o 

acervo da consciência.”[5] No caso concreto, o dano estético não restou 

devidamente demonstrado nos autos. Isso porque, inexistem informações 

se o procedimento cirúrgico que à autora foi submetida tenha deixado 

alguma cicatriz grosseira em sua perna, mormente porque as fotos 

carreadas aos autos dão conta apenas da existência de pontos cirúrgicos 

iniciais, nada mais. Portanto, entendo que a suposta cicatriz narrada pela 

autora não lhe causou deformação expressiva, especialmente dada à 

ausência da sua efetivamente comprovação, razão pela qual o dano 

estético pretendido se mostra indevido. Do dano material Sendo o dano 

material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio 

da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que 

cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado 

civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo 

que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano 

não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição 

in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e 

danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o 

que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria AGUIAR DIAS: 

“A ideia do interesse (id quod interest) atende, no sistema de indenização, 

à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se estabelece 

mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe após o dano 

e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o 

dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.” 

(Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume II, p. 798). 

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos 

efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes 

não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de 

prova de sua existência, a ser produzida no processo. No presente caso, 

alega a autora que teve um prejuízo de R$ 1.302,90 (um mil trezentos e 

dois reais e noventa centavos), referente às despesas com medicação e 

plano de saúde e o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

referente ao transporte de Van nos meses de agosto, setembro e outubro 

de 20016, pois não conseguia se locomover para a faculdade em virtude 

do acidente. Pois bem, a autora comprovou ter suportada as despesas de 

R$ 161,47 (cento e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), R$ 

10,43 (dez reais e quarenta e três centavos) e R$ 131,00 (cento e trinta e 

um reais), referente a medicação e aquisição de um par de muletas 

conforme cupons fiscais e nota fiscal juntados nos id. 2702533 – páginas 

3 e 4. Contudo, no tocante ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente 

ao pagamento de mensalidade do plano de saúde e R$ 750,00 (setecentos 

e cinquenta reais) referente ao transporte escolar, verifico que a autora 

não carreou aos autos a comprovação destes gastos. Isso porque, há 

nos autos apenas comprovante de pagamento no importe de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) correspondente ao transporte escolar do 

mês de agosto de 2016 e despesas relacionadas ao plano de saúde 

também referente ao mês de agosto de 2016 no valor de R$ 312,97 

(trezentos e doze reais e noventa e sete centavos), conforme id. 

2702533- páginas 1 e 2. Dessa forma, apenas os valores comprovados 

devem ser ressarcidos pelo requerido, o que totaliza o valor de R$ 865,87 

(oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), referente 

às despesas com medicamento/muletas, plano de saúde e transporte 

escolar. Do lucro cessante Além dos valores supra, pretende a autora o 

recebimento de lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

referente ao período de julho, agosto e setembro de 2016, período este 

que ficou impossibilitada de exercer a atividade de manicure durante a sua 

recuperação. Pois bem, analisando os autos verifico que inexiste nos 

autos provas acerca de eventuais rendimentos que autora auferia com a 

atividade de manicure, razão pela qual resta impossível extrair dos autos 

que ele auferia uma renda mensal em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

com a os serviços de manicure. Portanto, diante da não comprovação dos 

rendimentos mensais referente ao serviços de manicure, não há como 

apurar eventual prejuízos suportado pela autora, razão pela qual o pedido 

de pagamento de lucro cessante não merece acolhimento. Do Dispositivo 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de dano moral à autora, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ). Condeno, ainda, o requerido ao 

pagamento da quantia de R$ 865,87 (oitocentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta e sete centavos), a título de dano material, referente às despesas 

suportadas pela autora com medicamento/muletas, plano de saúde e 

transporte escolar, cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no 

importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados 

da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso de 

cada prestação. Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide. Condeno por 

fim o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e nos 

honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo 

esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez 

que lhe defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do requerido. 

Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito 1 in "INSTITUIÇÕES DE DIREITO CIVIL", v. I, Introdução ao Direito 

Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p. 661. 2 

Depoente: Otávio Augusto Soares da Silva (fls. 238 e 239). [1] in, Da 

Responsabilidade Civil, vol. II, nº 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994. [2] in, 

Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105, 6ª ed., 2005. [3] in, Perdas e 

danos”, Aide Editora, p. 15. [4] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 

904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [5] RT 655/239.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002329-86.2017.8.11.0002 

AUTOR: JANDIRA BARBOSA DE ARAUJO RÉU: CONCEICAO VIEIRA DA 

SILVA Vistos etc. Jandira Barbosa de Araújo promove a presente ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar initio litis e inaudita altera 

parte c/c perdas e danos em face de Conceição Vieira da Silva, aduzindo, 

em suma, que é legítima proprietária do imóvel urbano localizando na Rua 

São José, Quadra 04, Lote 27, Bairro Jardim Potiguar, nesta comarca, 

adquirido por contrato de compra e venda da requerida em 10/11/2015. 

Salienta que para compra do referido imóvel ficou estabelecida como 

forma de pagamento a entrega de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vista em 

10/10/2015, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 04/12/2015, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em 20 (vinte) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) de dezembro/2015 a julho/2017, bem como assumiu a 

dívida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mediante o pagamento das 

parcelas do consórcio da moto XRE 300. Todavia, narra que passados 

quase 02 (dois) anos da compra do bem e faltando poucas parcelas para 

quitação integral da dívida, a requerida arrombou e adentrou o imóvel, de 

onde se nega a sair. Dessa forma, requereu a concessão de medida 
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liminar para ser reintegrada na posse do imóvel, que seja oficiado à 

Energisa para que se abstenha de promover a ligação da UC 6/2115242-6, 

ou que promova o seu desligamento, bem como que seja autorizada a 

consignação em juízo das parcelas faltantes do pagamento da moto e das 

últimas parcelas do contrato. No mérito, pugna pela condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização pelas perdas e danos 

suportadas em razão do esbulho e a sua reintegração na posse do imóvel 

de forma definitiva. Juntou documentos de ids. 5871152 a 5871278. Na 

decisão de id. 5871278 o pedido liminar foi deferido parcialmente. Em 

seguida a parte autora informou o endereço correto do imóvel objeto da 

lide no id. 7323693. Devidamente citada (ids. 7367171 e 9080033), a parte 

requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

contestação (id. 11627782). Após vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. De entrada, cumpre asseverar que a requerida, mesmo 

devidamente citada não apresentou defesa, conforme atesta a certidão 

aposta no id. 11627782. Portanto, hei por bem de decretar sua revelia, 

lembrando que a espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do 

art. 345, do Código de Processo Civil, prevalecendo, pois, os seus efeitos, 

dentre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora 

(CPC – art. 344). Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com base no inciso II, art. 355, do Código de Processo Civil. Da 

reintegração de posse Pois bem, tenho que a matéria aqui discutida, para 

além de mera ponderação jurídica, inicia com a análise do arcabouço fático 

retratado nos autos. É que, em termos gerais, a Posse repousa no fato de 

alguém, independentemente de título de Propriedade, usar, gozar, dispor 

da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere da inteligência 

dos artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil. Na mesma linha de 

raciocínio, caso ajuste-se no conceito de Possuidor e uma vez molestada 

a Posse, emerge do ordenamento jurídico a proteção por meio dos 

interditos (CC - art. 1.210). Por isso, no primeiro passo há de se averiguar 

a alegada Posse da requerente anteriormente ao alegado esbulho, mesmo 

porque a controvérsia da lide recai exclusivamente sobre esse ponto. 

Nesse objetivo, colhe-se da petição inicial a assertiva de que a posse do 

requerente vem sendo exercida desde longa data, quando adquiriu do Sr. 

José Antonio Adbala Queiroz o imóvel sub judice no ano de 2002. Neste 

prisma, visando corroborar essa alegação, a parte requerente juntou aos 

autos cópia do “contrato de compra e venda” (id. 5871243), firmado com a 

requerida, datado de 10/11/2015, bem como comprovantes de pagamento 

relativos ao cumprimento do contrato, conforme ids. 5871248, 5871251, 

5871252, 5871260 e 5871261. Ainda, anexou cópia de contratos de 

locação do imóvel, firmados pela requerente com terceiros em 04/12/2015, 

30/01/2017 e 22/03/2017 (id. 5871267). Pois bem, malgrado a inexistência 

de controvérsia e a presunção de veracidade dos fatos decorrente dos 

efeitos da revelia, as provas até então produzidas no processo 

comprovam o exercício da posse anterior pela requerente e o esbulho 

praticado pela requerida, conforme os fundamentos deduzidos na decisão 

liminar que deferiu o pedido de reintegração de posse a favor da parte 

autora (id. 5876500). Aliás, a própria parte requerida reconheceu perante 

a autoridade policial que teria invadido o imóvel objeto da demanda, 

conforme se observa do teor do boletim de ocorrência de id. 5871270. 

Portanto, os documentos juntados na inicial comprovaram a pertinência 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, ao passo 

que, inexistindo qualquer situação fática ou jurídica capaz de alterar 

aquele entendimento, bem como a inexistência de qualquer insurgência 

recursal, inexiste alternativa senão julgar procedente o pedido da 

requerente, resolvendo o mérito dos presentes autos. Nestas condições 

e, comprovados “quantum satis” os pressupostos que formam a espécie, 

impõe-se seja acolhida a súplica da autora no que diz respeito ao pedido 

de reintegração de posse. Do dano material Ainda, requereu a autora a 

condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos 

materiais suportados em razão da ocupação indevida do imóvel pela 

requerida. Quanto aos danos materiais, dispõe o art. 402, do Código Civil, 

que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 

danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, 

o que razoavelmente deixou de lucrar”. O pleito formulado pela autora está 

consubstanciado nos danos emergentes, uma vez que pretende 

indenização pelos danos materiais provocados pela ocupação indevida do 

imóvel pela requerida, sendo certo que o arbitramento de indenização pela 

ocupação do imóvel se mostra plenamente possível. Isso porque, a autora 

comprovou nos autos que havia firmado contrato de locação do imóvel 

objeto da lide com terceiro em 23/03/2017 pelo valor de R$ 700,00 

(setecentos reais) nos 03 (três) primeiros meses e os demais no importe 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme se observa do id. 5871267, porém 

o contrato restou frustrado em razão do esbulho praticado pela requerida 

em 28/03/2017, fato este que acarretou danos de ordem material a autora. 

Desta forma, tenho que a parte autora faz jus ao recebimento do valor 

mensal do aluguel referente ao imóvel descrito na inicial, que deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, observando-se o valor do aluguel no 

importe de R$ 700,00 (setecentos reais) nos 03 (três) primeiros meses e 

os demais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) semelhantes ao valor 

que a autora alugava o bem à época da ocupação indevida pela requerida. 

Ainda, registro que o valor acima arbitrado deverá compreender desde 

28/03/2017, ou seja, deste quando a requerida ocupou o imóvel 

indevidamente (id. 5871270) até a sua efetiva desocupação ocorrida em 

20/06/2017, conforme se observa do auto de reintegração de posse de id. 

9080033. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para reintegrar 

definitivamente a autora na posse do bem indicado na petição inicial e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do 

bem, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma 

acima descrita. No tocante a atualização do valor referente ao dano 

material, os juros de mora deverão ser no importe de um por cento (1%) 

ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 

161, do Código Tributário Nacional e correção monetária com reajuste pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Inpc/Ibge deverão incidir a 

partir da citação 25/05/2017 (id. 7367171). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos. Ainda, condeno a requerida no pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), atento à natureza e importância da causa, o local da 

prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a 

demanda se processou (CPC - §8.º, art. 85). Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações. 

P.I.Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002560-50.2016.8.11.0002 

AUTOR: RONALDO RODRIGUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Ronaldo 

Rodrigues da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT Ltda., alegando que em 09/06/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 2443510 

a 2443534. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4597961), 

sendo que a requerida apresentou contestação (id. 4644078), alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio 

pedido administrativo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na 

inicial, pois foi produzido de forma unilateral. Afirma inexistir provas quanto 

à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no id. 4807611. No Id. 8250258 foi 

determinado a juntada de requerimento administrativo extrajudicial, o qual a 

parte autora colacionou aos autos no Id. 8747613. No id. 9263764 foi 

juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
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desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

10866837 e 10944915. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Ronaldo Rodrigues da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. Da 

falta de interesse de agir Aduz a parte requerida que a parte autora não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como não esgotou a via administrativa para 

pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 8747613 e 9028397. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Portanto, rejeito a referida preliminar. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que a 

requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 2443534 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu “queda de 

moto”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro 

relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de 

prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). 

Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente 

envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim 

de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada a sua mão direita, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 9263764, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em sua mão direita. Sobre o tema: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções da sua mão direita em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

70% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 
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seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Ronaldo Rodrigues da Silva 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 09/06/2016 (id. 2443531), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003501-97.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARCIO PEREIRA MARCELO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Marcio Pereira Marcelo 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. 

Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença o requerido compareceu 

aos autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta 

na sentença (Id. 11139451, 11139458). Em seguida a parte autora 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu a expedição 

de alvará em seu favor (Id. 11342153). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o 

valor depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, 

conforme se observa no id. 11139458. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora. Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001419-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001419-59.2017.8.11.0002 

AUTOR: EDSON JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Edson José da Silva propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 01/09/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7365441), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 7247528), 

alegando a necessidade de alteração do polo passivo, necessidade de 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ausência de interesse de agir, sucumbência autoral e ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela 

parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois 

foi produzido de forma unilateral, bem como afirma que o nexo causal não 

restou comprovado. Ainda, alega inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ressalta a 

inaplicabilidade do CDC. Ao final, aduz que a aplicação de juros de mora 

deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

condenação. A parte autora impugnou a contestação no Id. 8334544. No 

Id. 11085650 foi juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se 

manifestaram nos Ids. 11141142 e 11396383. Após, os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Edson 

José da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais e da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro, bem como alega que o 

autor não comprovou ter juntado os documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 5503804. Assim, certo que uma vez 

demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se como 
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preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Portanto, rejeito as preliminares acima descritas. Da sucumbência Quanto 

ao pedido de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com 

o mérito devendo com este ser analisado. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo No tocante a 

alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 4993333 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas na 

inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do sinistro. No 

entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência 

do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4993508 

Boletim de Atendimento no qual consta que a causa do acidente foi “queda 

de moto”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro 

relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de 

prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). 

Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente 

envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim 

de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11085650, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior direito em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 
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demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Edson José da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 01/09/2016 (Id. 4993329), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009453-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SERAPIAO ALVES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009453-23.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Verifica-se que, a parte autora atribuiu ao valor da 

causa à importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, da 

análise dos pedidos, constato que fora requerido a inexistência do débito 

no valor de R$ 15.191,26 (quinze mil cento noventa um reais e vinte seis 

centavos). E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na 

ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles;” Pois bem. Por tratar-se de pedidos 

cumulativos, o valor atribuído à causa deve corresponder ao pedido de 

inexigibilidade do débito objeto da lide, somado com o montante pleiteado 

pela indenização de danos morais. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, regularizando o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009326-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009326-85.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I 

do CPC, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição, o que não é 

o caso dos autos. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 09 de abril de 2018, às 13h30min, facultando-lhe a prerrogativa 

de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 

10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em 

que a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a 

partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, 

§5º c/c inciso II, artigo 335, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000104-59.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Diante do petitório de Id. 11505151, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, expeça-se nova 

carta de citação/intimação parte requerida. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511517 Nr: 19836-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY PAULO DE SOUZA MORAES, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 408250 Nr: 15725-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LEONILDE LESSE, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA, TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MÉDIO NORTE 

DIESEL LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, NICOLA CASSANI ZULLI, COMÉRCIO 

DE DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ZULLI VIAGENS E 

TURISMO LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, MASSA 

FALIDA DE AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, MASSA FALIDA 

IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS 

ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 285/302, abre-se vistas ao Ministério Público, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323470 Nr: 19869-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ANILDO ALMEIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por JEFERSON ANILDO 

ALMEIDA DE LIMA, em desfavor de BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO, 

pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

Inicialmente, a parte autora ingressou com a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA INAUDTIA ALTERA PARTE, 

alegando que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito (SERASA/SPC).

Foi proferida sentença às fls. 24 à 26, julgando procedente o pedido 

formulado na exordial, determinando a exclusão do nome do autor no rol 

dos maus pagadores, bem a condenação da ré no valor de R$ 3.000,00 à 

título de dano moral.

A parte requerida foi condenada a custas processuais e honorários 

advocatícios, no valor de 15% sobre o valor da condenação.

A patrona da autora manifestou nos autos para efetuar o cumprimento de 

sentença e o pagamento dos honorários sucumbenciais, demonstrando 

seu cálculo (fls. 29/33).

Deste modo, o réu efetuou o depósito do valor pretendido pela autora (fls. 

38/38v).

 E por fim, a autora concordou com o valor depositado, bem como a 

expedição de alvará para a liberação dos valores (fls. 40/41).

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, anuência das partes, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela executada, conforme determinada na sentença.

Expeça-se o alvará.

 Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2018.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348557 Nr: 14718-28.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA DE FATIMA MENEZES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15440-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A, 

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142452/SP

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511519 Nr: 19838-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIA PATRICIA DE OLIVEIRA FRUTUOSO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 513808 Nr: 20954-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CAMPOS SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, Everton Henrique de Moraes Barradas - 

OAB:21176/O, Simony Maria da Silva Barradas - OAB:15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431923 Nr: 2098-13.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DILZO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de março de 2018, às 13h00min.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510124 Nr: 19109-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES DE SOUZA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511511 Nr: 19830-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI ANDERSON DE LIMA LEQUE, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511514 Nr: 19833-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA JORGE DA SILVA, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, CARLOS 

RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511515 Nr: 19834-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVANIA FRANÇA SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511516 Nr: 19835-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA FERNANDA DE LIMA SANTANA, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511518 Nr: 19837-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE LIMA SANTOS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 
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laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511520 Nr: 19839-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA PRADO DE OLIVEIRA, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300924 Nr: 21618-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA JOSINA NOGUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da 

correspondencia devolvida de fls. 122, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511512 Nr: 19831-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FELICISSIMO MACIEL LINO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONCALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511521 Nr: 19840-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON DOS SANTOS, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 512049 Nr: 20107-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 

19000/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 519060 Nr: 23974-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYSA MARIA MARCELA DE CARALHO, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.408, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação, conforme determina o parágrafo 

único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320947 Nr: 17349-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302014 Nr: 22805-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS ASSESSORIA FINANCEIRA E 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:MT 10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338683 Nr: 6855-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CANDIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO 

GIARETTA - OAB:10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321213 Nr: 17611-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA VERA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503225 Nr: 15451-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LIMA DIAS, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTERS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETOS - OAB:15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando conferência de 

qualidade pela Sra. Gestora Judiciária.

Proceda-se, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à conclusão, 

se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249240 Nr: 8783-46.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVAL - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DO 

AMAZÔNIA LTDA, EMPREENDIMENTOS BOA VISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI ADELAR METZLER, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E 3° TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA HELENA DE 

GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216, GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16472, 

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - OAB:5214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. GUSTAVO 

ADOLFO PEREIRA DA SILVA - OAB-MT 5214, para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347858 Nr: 14152-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J INDUSTRIA MECANICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:OAB-MT 14.485

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando conferência de 

qualidade pela Sra. Gestora Judiciária.

Proceda-se, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à conclusão, 

se for o caso.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32027 Nr: 339-44.1998.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉSSIO E REDIVO S/C LTDA, PAULO ROBERTO 

FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA MATO GROSSO 

ASSISTÊNCIA MEDICA CIRURGICA E HOSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:MT 8.594, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:MT 12.029, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7064, PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:OAB/MT 17.726, REINALDO RAPHAEL VARANI DA 

SILVA - OAB:3.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca do ofício de fls. 

157/181, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391739 Nr: 6398-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, LOURENÇO BOABAIND, VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando conferência de 

qualidade pela Sra. Gestora Judiciária.

Proceda-se, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à conclusão, 

se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252556 Nr: 11664-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNAT SUNGLASSES COMÉRCIO DE 

OCULOS LTDA, GILBERTO RIOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 

6.588, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 9173-B

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437778 Nr: 5555-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON VENÂNCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344647 Nr: 11628-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNEY DE CAMPOS GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA, KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 PROMOVO INTIMAÇÃO DAS PARTES, ATRAVÉS DOS ADVOGADOS - 

PARTE AUTORA - REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNIVAG, E - PARTE REQUERIDA DR. BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB-MT 8938, PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, 

ESPECIFICAREMAS PROVAS QUE AINDA PRETENDEM PRODUZIR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 4139-50.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423031 Nr: 23567-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGO PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.
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Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326522 Nr: 22863-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSO DA SILVA SOUZA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB-MT 13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424088 Nr: 24147-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS REIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157407

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se em ordem, aguardando decurso de 

prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado.

Após, impulsione-se o feito, remetendo-se conclusos, se for o caso.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503521 Nr: 15621-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PEDROSA DO NASCIMENTO, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT 

15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504635 Nr: 16210-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA LOURENÇO PEDROZO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504646 Nr: 16221-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ITALA DE ARRUDA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 6.065, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316086 Nr: 12439-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 

OAB:6351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380492 Nr: 27092-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BEZERRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL MEPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR J. D. JACOB - 

OAB:4.864-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391966 Nr: 6530-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMLM, JMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 491418 Nr: 8881-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINNYCIUS SOUZA E SILVA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:7187

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 516725 Nr: 22654-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADER VYNNICIUS DAMASCENO GALVÃO, Bruno 

Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se com seu trâmite regular, aguardando 

juntada e conferência de qualidade pela Sra. Gestora.

Proceda-se, pois, com o impulsionamento do feito, remetendo-se à 

conclusão, se for o caso.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000597-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES ANICETO MASCARENHAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS PAMCARY (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000597-36.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

c/c Tutela de Urgência, proposta por Rodrigo Gomes Aniceto 

Mascarenhas em desfavor de GPS PAMCARY. Em síntese, o autor afirma 

que iniciou processo seletivo na empresa TransOeste Transportes 

Urbanos para concorrer à vaga de motorista de caminhão, informa que, o 

processo é composto por três etapas, sendo a primeira a seleção do 

currículo; a segunda consiste na aprovação do cadastro e liberação do 

Seguro de carga junto a empresa requerida; e por último passar por 

exames psicológicos. Aduz o autor que, foi aprovado na primeira etapa e 

ao dar início na segunda, ele entrou em contato com a empresa requerida 

e forneceu os documentos solicitados, realizando o pagamento no valor 

de R$129,65 (cento vinte nove reais e sessenta cinco centavos) para que 

fosse efetivado o cadastro, conforme documento de Id. Num. 1153211 – 

Pág. 1. Afirma o autor que, ao procurar a empresa TransOeste, foi 

informado que o cadastro e a sua cobertura do seguro havia sido 

recusado. Em contato, com a empresa requerida para saber o motivo da 

recusa, foi prestada a informação para haver a finalização do processo 

de aprovação e liberação do seguro, só ocorreriam após o trânsito em 

julgado das ações que constam nas certidões expedidas pelo Poder 

Judiciário, conforme gravação juntado aos autos no Id. Num. 11532245. 

Narra o autor que, a empresa requerida está negando aprovação e 

liberação à cobertura do seguro, em razão do processo do Código 

401457, que se encerrou em 16/03/2016. Junta aos autos cópia da 

certidão de antecedentes criminais, com informação “nada consta” (Id. 

Num. 11532154). Em sede de liminar, requer pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida seja compelida à aprovar e liberar a 

cobertura do seguro para o autor que encontra-se impossibilitado de dar 

continuidade no processo de seleção para vaga de motorista, sob pena de 

multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação, e que seja 

condenada a requerida pelos danos morais ocasionados e ao final, pugna 

pela inversão do ônus da prova e justiça gratuita. Juntou documentos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Pois bem. O instituto da tutela de 

urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, o autor não trouxe aos 

autos qualquer documento que demonstre a verossimilhança e que esteja 

participando do processo seletivo da empresa TransOeste, tão somente 

junta aos autos uma gravação unilateral. Logo, a constatação da 

veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo autor, 

especialmente no que tange ao deferimento da liminar, requer que a 

requerida seja compelida autorizar a liberação da contratação do seguro, 

com fundamento de que perderá a oportunidade do emprego. Nessa 

toada, tenho que descabe apurar nesta fase processual se, como 

pretendido, o autor preenche as condições impostas pela seguradora, e, 

por consequência, as condições que se reputam necessárias para 

trabalhar nas empresas apontadas. Portanto, não seria o caso de se 

antecipar o provimento final, imputando-se à requerida a culpa exclusiva, e 

consequente responsabilidade pelas alegadas “perdas de oportunidades”, 

demandando, antes, a angulação da relação processual. Com efeito, não 

há neste momento de cognição sumária prova segura que convença da 

verossimilhança das alegações veiculadas na inicial. Neste sentido, é o 
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entendimento da jurisprudência, como se pode observar dos seguintes 

julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

CAUTELAR E INDENIZAÇÃO – RECUSA DE PROPOSTA DE SEGURO – 

CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 15 DIAS – 

LIBERALIDADE DA SEGURADORA - ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – 

VIA INADEQUADA –INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Atendidas as 

formalidades para recusa da proposta de seguro de veículo, por meio de 

notificação do consumidor no prazo de 15 (quinze) dias, a contratação 

trata de liberalidade da seguradora que analisando os riscos do negócio 

pode deixar de aceitá-lo. Os Embargos de Declaração são oponíveis 

quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem 

como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil. Assim, ausentes os vícios previstos nesse artigo os Embargos de 

Declaração devem ser rejeitados, porquanto, não se prestam a 

rediscussão da matéria. (ED 27483/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017) SEGURO DE 

VEÍCULOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA PELA SEGURADORA À 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA ESPECÍFICA 

AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECISÃO - ILEGALIDADE NA 

CONDUTA DA APELADA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE E AUTONOMIA DA VONTADE. - A recusa pela seguradora à 

contratação do seguro não enseja ilegalidade, haja vista que ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Ademais, em tais circunstâncias, deve ser privilegiado o princípio da 

autonomia da vontade, não se podendo falar em ofensa aos ditames do 

Código de Defesa do Consumidor - Apelo improvido. (TJSP – APL 

00113783620108260637, 35ª Câmara de Direito Privado, Relator: José 

Malerbi, Julgado em 22/4/2013). Destarte, verifica-se que a aceitação do 

contrato de seguro por parte da empresa requerida poderá esbarrar em 

critério internos, e por se tratar de um tipo de contrato, há que se analisar 

a autonomia da vontade das partes contratantes, outrossim, uma vez 

recusada a proposta de seguro não há qualquer ato ilícito na conduta da 

empresa, eis que não existe violação da norma legal. De se verificar, no 

caso em tela, que a pretensão liminar coincide com a tutela final pretendida 

na ação, devendo ser conhecida, portanto, sob o enfoque do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Por conta disso, o que se verifica é a 

existência de PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO, 

motivo pelo qual entendo pelo indeferimento. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 300, §3º, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 

26 de março de 2018, às 17h00min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, intimem-se os 

litigantes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita. No mais, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT0007188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1003106-71.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL Parte Autora: 

AMALIA MARIA DE CAMPOS Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Data e horário: quarta-feira, 31 de janeiro de 

2018, 17:00 horas. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote 

Advogada: Cláudia Aquino de Oliveira – OAB/MT 7230 OCORRÊNCIAS 

Aberta audiência, verificou-se que não foi possível proceder à intimação 

da parte autora. DELIBERAÇÕES A seguir pelo MM. Juiz foi dito que: Ante 

a ausência da parte autora, redesigno audiência para o dia 04 de abril de 

2018, às 17:00 horas, devendo a serventia expedir o necessário para a 

intimação das partes. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, , Naiara G. Argentino Silva, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito 

Advogada: Cláudia Aquino de Oliveira – OAB/MT 7230

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT0007188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1003106-71.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL Parte Autora: 

AMALIA MARIA DE CAMPOS Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Data e horário: quarta-feira, 31 de janeiro de 

2018, 17:00 horas. PRESENTES Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote 

Advogada: Cláudia Aquino de Oliveira – OAB/MT 7230 OCORRÊNCIAS 

Aberta audiência, verificou-se que não foi possível proceder à intimação 

da parte autora. DELIBERAÇÕES A seguir pelo MM. Juiz foi dito que: Ante 

a ausência da parte autora, redesigno audiência para o dia 04 de abril de 

2018, às 17:00 horas, devendo a serventia expedir o necessário para a 

intimação das partes. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, , Naiara G. Argentino Silva, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito 

Advogada: Cláudia Aquino de Oliveira – OAB/MT 7230

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 324916 Nr: 21302-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DE OLIVEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE VÁRZEA GRANDE -, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SETENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 215849 Nr: 11170-05.2008.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SETENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 73964 Nr: 6825-35.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MILITINO DA COSTA, LUIZ GUILHERME 

TEIXEIRA SEROR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, Andressa Karina Rocha Atanásio - OAB:10.166, 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci M. F. de Souza Costa 

e Silva - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, no prazo de 

10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 939-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, no prazo de 

10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 284405 Nr: 3443-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GALDINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, ELIS ANTONIO RODRIGUES - 

OAB:13603-E MT, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15.212-E, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SETENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396942 Nr: 9747-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODOLFO MUNIZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos Intimando as partes, por seus procuradores, para 

manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 (Dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 10247-81.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. dos S. M. rep. Por sua mãe ENI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

GERMANA DE FREITAS E SILVA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943, Rafael Henrique Cruz Santos - OAB:22.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA SILVA - 

OAB:4932

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SETENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330023 Nr: 26321-35.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MATEUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos Intimando as partes, por seus procuradores, para 

manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 (Dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342032 Nr: 9555-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:OABMT12239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos INTIMANDO a parte Autora, por seu Procurador, 

para manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 
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SETENÇA, no prazo de 10(dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425711 Nr: 24993-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA LUCIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, através do seu advogado, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 44, retificando o endereço da parte Autora, ou informar se a 

mesma comparecerá à Audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 04/04/18, às 17:30 hs, independentemente de intimação.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 451690 Nr: 12602-78.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE ARRUDA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos Intimando as partes, por seus procuradores, para 

manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10 (Dez) dias.

Fabiola Rodrigues da Silva Barros.

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 487718 Nr: 6710-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA BAZANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:OABMT19458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Corrijo o erro material contido na sentença de fl. 33, para, onde se lê 

“desconstituir a ordem de restrição sob o veículo Citroen/C3 90M 

Tendance, OBH 1501”, leia-se: “desconstituir a ordem de restrição sob o 

veículo Citroen/C3 GLX, KAF 6061”, ficando assim:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do NCPC, julgo procedentes 

os presentes embargos, o que faço para desconstituir a ordem de 

restrição sob o veículo Citroen/C3 GLX, KAF 6061, levada a cabo nos 

autos principais. Sem condenação às verbas de sucumbência, pois a 

parte embargada não ofereceu resistência à sua pretensão e nem deu 

causa ao ajuizamento destes embargos, já que não foi tempestivamente 

registrada pela parte embargante a transferência da propriedade do 

veículo.”

Após, prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002907-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DOMINGOS RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, DIRCEU DOMINGOS RAMALHO, representado por sua esposa 

Cleonice Rosa Ramalho, qualificados nos autos, propôs “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada”, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, pessoas 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, requerendo, liminarmente, 

fossem os réus compelidos a providenciarem-lhe vaga em uma UTI – 

Unidade de Terapia Intensiva. O pedido veio instruído com o laudo para 

solicitação de autorização de internação hospitalar. A liminar foi concedida 

(ID 3010292). Entretanto, conforme se infere da petição de ID 3050272, o 

Sr. Dirceu Domingos Ramalho veio a óbito no dia 4.10.2016, razão pela 

qual, requereu o seu patrono a extinção do processo apresentando a 

certidão de óbito (ID 3050274). Somente o Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação. É a síntese do necessário. Decido. Conforme 

preceitua o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o estado em que 

se encontra o processo no momento da decisão, levando-se em conta 

fato superveniente que, de alguma forma, venha influenciar no resultado 

da demanda. No caso em comento, o interesse de agir deixou de existir, 

uma vez que o destinatário do direito pleiteado faleceu, não subsistindo 

interesse no resultado da demanda. Assim, com fulcro nos arts. 485, VI, IX 

e 493, ambos do Código de Processo Civil, declaro extinto este feito sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009489-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUQUERQUE PEREIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos a certidão da dívida ativa mencionada na peça primeira como 

"em anexo". Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001159-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR IZIDORO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). 

II) Considerando a Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, 
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art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 

a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 16 de março de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências 

deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a realização do 

ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora 

deverá trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 432654 Nr: 2659-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Vistos.

 I) Segundo se infere dos autos em apenso, de fato, a execução foi 

proposta em desfavor de ambos os réu, conforme se lê do segundo 

parágrafo da petição de fl. 92. Todavia, apenas o Estado de Mato Grosso 

foi citado. Desta feita, converto o julgamento em diligência, a fim de que o 

DETRAN seja regularmente intimado para, querendo, impugnar a 

execução.

 II) Intime-se também o exequente e o Estado para juntar aos autos a 

planilha atualizada do débito, ouvindo-se, após, as partes, em 15 (quinze) 

dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001026-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNY GOMES PORTELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SILVIO EDUARDO LUTZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1001026-03.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: MARIANNY GOMES PORTELLA 

IMPETRADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, SILVIO EDUARDO LUTZ, SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS SEJUDH Vistos, etc. MARIANNY GOMES PORTELLA, 

qualificada nos autos em epígrafe impetrou Mandado de Segurança com 

Pedido Liminar inaudita altera pars contra ato tido por ilegal perpetrado pelo 

Presidente/Diretor do IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, também qualificado nos autos, 

objetivando a suspensão da decisão do Impetrado que contra indicou a 

Impetrante ao cargo de Agente Penitenciário. Aduz que prestou concurso 

público nº 01/2016/SEJUDH/25 de Novembro/2017, para o cargo de 

Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário Feminino – polo Várzea 

Grande/MT (S06), Inscrição nº 153.911-6. Alega que após ser submetida a 

uma avaliação de questões objetivas, a um teste de aptidão física e a uma 

avaliação psicológica e médica foi aprovada e considerada apta nas fases 

do certame. Assevera que entregou toda a documentação exigida para a 

fase de investigação criminal, conforme o edital, contudo, a Impetrante foi 

considerada contra indicada pelo Impetrado com a justificativa de que 

estaria envolvida em ocorrências policiais. Assenta que ingressou com 

recurso administrativo aduzindo que já havia entregue todos os 

documentos exigidos pelo Edital, uma vez que há comprovação do alegado 

pelas certidões negativas cíveis e criminais, aliadas a antecedentes 

criminais. Por fim, informa que o ato arbitrário da Autoridade Coatora vem 

lhe causando sérios prejuízos, vez que, o registro de B.O. sem a 

existência sequer de inquérito policial ou à formação de um processo 

judicial, não podendo torná-la inidônea ao cargo almejado. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois 

encontra-se em vias de sofrer mal grave e de impossível reparação, vez 

que está em vias de ser excluída de um certame público, o qual foi 

aprovada em todas as fases, porém em decorrência de ato de inconteste 

ilegalidade e nem mesmo ter direito à ampla defesa e ao contraditório, com 

fundamentos de ter prestado falsas declarações ou as omitido, quando na 

verdade, todas as informações foram devidamente prestadas e 

comprovadas (certidões negativas), incorrendo, portanto, em ato coator. 

Instruiu a inicial com os documentos. É o relato. Fundamento e Decido. Pois 

bem. Como se sabe, para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, mister se faz a confluência de dois requisitos: “quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09), 

ou, na lição de Hely Lopes Meirelles , fumus boni juris e periculum in mora. 

Analisando sumariamente os fatos e fundamentos expostos, entendo 

como suficientemente demonstrados os requisitos necessários à 

concessão do pedido liminar, senão vejamos: Consoante se observa do 

cotejo da fundamentação despendida na peça de ingresso, em cotejo com 

a documentação apresentada, resta plausível, ao menos neste momento 

de cognição sumária, as alegações da Impetrante, acerca da ilegalidade 

do Impetrado em não conceder a aprovação na fase de investigação 

social do certame. A propósito, cumpre registrar que a autoridade coatora 

violou flagrantemente o disposto em um direito fundamental da Impetrante, 

pois expõe as razões da não recomendação baseada apenas na 

existência de Boletins e Ocorrência, que sequer viraram processos 

criminais, uma vez que houve transação penal, contrariando o artigo 5º, 

inciso LVII da CF/88, que trata da presunção de inocência, senão vejamos: 

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LVII – ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. Neste sentido, é o entendimento do STJ acerca da 

inocorrência de antecedentes criminais quando da celebração de 

transação penal, por candidatos em concursos públicos, in verbisi: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

NÃO-RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. TRANSAÇÃO PENAL. 

FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 76, §§ 4 E 6º DA LEI N.º 9.099/95. 

ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I – A transação penal aceita por 

suposto autor da infração não importará em reincidência, nem terá efeitos 

civis, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo 

benefício, conforme art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei Federal 9.099/95. II – Em 

decorrência da independência entre as instâncias, no entanto, é possível 

a apuração administrativa do fato objeto da transação penal e, por 
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consequência, a aplicação das sanções correspondentes. Precedentes 

do C. STJ. III – In casu, porém, a não recomendação do candidato em 

concurso público ocorreu exclusivamente com base na existência de 

termo circunstanciado e da respectiva transação penal, contrariando os 

efeitos reconhecidos pela lei ao instituto e ferindo direito líquido e certo do 

recorrente. Recurso ordinário provido. Recurso em Mandado de 

Segurança Nº 28.851 – AC (2009/0031845-0)”. “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido 

de que, em obediência à estrita ordem classificatória, não pode a 

administração deixar de nomear candidato que teve êxito em todas as 

fases do concurso público, por responder a inquérito policial ou ação 

penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo 

regimental improvido – STJ – Agravo Regimental no Recurso em Mandado 

de Segurança – AgRg no RMS 25257 PR 2007/0226633-2”. O E. TJMT 

também já se manifestou acerca da possibilidade de nomeação de 

candidato que fora considerado não recomendado, senão vejamos: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. 

NÃO RECOMENDAÇÃO. ARGUMENTO DE PASSAGEM CRIMINAL (ART. 70 

DA LEI 4.117/62). CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. OCORRÊNCIA 

DE TRANSAÇÃO PENAL. JUNTADA DE CERTIDÕES NOTICIANDO NADA 

CONSTA EM PROCESSO CÍVEIS E CRIMINAIS. NÃO RECOMENDAÇÃO 

INDEVIDA. INCOMPATIBILIDADE PARA EXERCER O CARGO NÃO 

VERIFICADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E AOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPETRANTE 

APROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DIREITO DE NOMEAÇÃO 

IMEDIATA AO CARGO. 1. A não recomendação de candidato em razão de 

registro criminal por crime de menor potencial ofensivo que deu ensejo à 

transação penal não atende ao princípio da inocência, nem está de acordo 

com os pressupostos delineados no capítulo que trata dos direitos e 

garantias fundamentais da Constituição Federal, mormente quando 

existentes nos autos certidões expedidas por órgãos públicos, 

registrando nada constar em desfavor do candidato impetrante, que 

possam desabonar sua conduta ou incompatibilizar a atividade de agente 

prisional, na qual logrou êxito em ser aprovado, dentro do número de 

vagas ofertado. 2. O candidato/impetrante aprovado dentro do número de 

vagas disponibilizada em concurso público deve ser nomeado 

imediatamente, quando constatado que quase todos os candidatos, 

inclusive aqueles classificados fora do número de vagas já foram 

convocados. 3. Segurança concedida”. (Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo Mandado de Segurança Nº 

81698/2012 – Classe CNJ – 120 – Comarca de Rondonópolis – Data 

Julgamento: 01/08/2013). Portanto, resta claramente demonstrado que a 

Impetrante, conforme cópias do andamento dos Termos Circunstanciados 

e demais documentos, teve todas as acusações retratadas e retiradas, 

fato que não configurou qualquer antecedente criminal e tampouco gerou 

efeitos penais e cíveis. Assim, diante dos argumentos e fundamentos 

legais, a eliminação da Impetrante do Concurso Público, com o fundamento 

de ser pessoa contra-indicada ao cargo por possuir Boletim de 

Ocorrência, não merece prosperar, eis que fere direito constitucional e 

vasto entendimento jurisprudencial, devendo a decisão ser suspensa e ao 

final revista, mantendo a Impetrante na lista de aprovados para o concurso 

público de n.º 01/2016/SEJUD/25/11/2017. Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para determinar que a autoridade coatora proceda à 

suspensão do ato ilegal que considerou a Impetrante contra-indicada ao 

cargo de Agente Penitenciário e de consequência, determino outrossim, 

que inclua o nome da candidata/Impetrante na lista final de aprovados no 

concurso público 01/2016/SEJUDH/25/11/2017, conforme ordem de 

classificação já definida até o julgamento final deste writ, bem como 

conceder a segurança necessária para prosseguir nas demais fases do 

concurso, mediante publicação nos demais editais e convocações, 

apresentação de exames, laudos e documentos inerentes à investidura no 

cargo público almejado, até a conclusão do concurso público nos moldes 

previstos no Edital Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001026-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNY GOMES PORTELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SILVIO EDUARDO LUTZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345065 Nr: 11935-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FERREIRA NOBRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 

VARZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Devesa Cintra - 

OAB:14230, Eduardo Augusto Bordoni Manzeppi - OAB:9203, Ingrid 

de Souza Eichhoff - OAB:10216, Wellington Cavalcanti da Silva - 

OAB:10080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitada em julgado a decisão, ao requerente para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 110817 Nr: 6472-87.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA, EDI MOREIRA DA SILVA, DELZA CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS MENDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 01038217000900, Inscrição Estadual: 

13.173.581-0, atualmente em local incerto e não sabido EDI MOREIRA DA 

SILVA, Cpf: 37426907104, Rg: 37555211-X, brasileiro(a), Telefone 

19-7801-7111 e atualmente em local incerto e não sabido DELZA 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS MENDANHA, Cpf: 51093596104, brasileiro(a), 

sócia. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 

§ 4º do CPC,impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, 

acerca da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo 

nos autos.

Resumo da Inicial: CDA n. 97/07-A

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifestem-se as partes no 

prazo legal.Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2018

Alexandre Elias Filho Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 80766 Nr: 3097-49.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUSTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DR. REYNALDO ACCIOLY JUNIOR - OAB:, Fabiano Goda - 

OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos intimando o advogado da parte autora para 

que informe nos autos, se houve o cumprimento integral dos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 2261-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7.230, FABIANO GODA - OAB:7188, Maria Rita don Espirito 

Santos Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando o advogado da parte autora a 

manifestar nos autos tendo em vista que consta no sistema do Banco, 

como pago o alvará na data de 25/07/2012.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 456999 Nr: 14984-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES, 

RONIELSON ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 ntimar o advogado Dr. Jairo Souza da Silva (OAB/MT 16085), constituído 

pelo acusado RONIELSON ALMEIDA DE JESUS, para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita: (...) Vistos. [...] Com a 

realização da audiência de instrução e julgamento e abertura de prazo 

para as partes apresentarem alegações finais, não há que se falar em 

excesso de prazo na formação da culpa, pois, a ação penal está em vias 

de ser concluída, incidindo, pois a Súmula nº 52 do STJ. A existência de 

predicados pessoais favoráveis do agente não é suficiente, por si só, 

para revogar a custódia cautelar, se estão presentes os requisitos e pelo 

menos um dos pressupostos da medida cautelar. (HC 155711/2016, DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017).Feitas essas 

considerações, resta claro que não cessaram os motivos autorizadores 

da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal), pelo que 

INDEFIRO o pleito de revogação. Int. Várzea Grande, 16 de fevereiro de 

2018. JUIZ OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 316038 Nr: 12391-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSMAR LUIZ LARA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508

 Intimar o advogado Paulo Custódio de Carvalho (OAB/MT 9.508), 

contituído pelo acusado Jusmar Luiz Lara da Costa, para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar o rol das testemunhas que irão depor em plenário 

do júri, no máximo 05 (cinco), oportunidade em que poderá juntar 

documentos e/ou requerer diligências, conforme previsto no art. 422 do 

CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 381671 Nr: 28023-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAMOS BOAVENTURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:8328/MT

 DECISÃO

I – Ao réu cabe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

de direito; trazer aos autos sua contraposição à acusação que lhe foi 

feita, só cabendo a intervenção do juízo quando não puder obtê-la por si 

mesmo porque quem a obtem se recusa a fornecê-la ilegitimamente. É a 

razão pela qual indefiro o pedido à fls. 81 (parte final).

II - Designo para o dia 09/04//2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 501651 Nr: 14615-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CHRISTIAN 

CARULLA - OAB:19.133/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 462408 Nr: 17652-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DOS SANTOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Anderson Alves dos Santos Cabral Filiação: Gerson 

Neves Cabral e Edilaine Aparecida do Santos, data de nascimento: 

05/08/1993, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, convivente, serv. 

pedreiro, Endereço: Rua Paranaita Quadra 85 Casa 02, Bairro: Novo Mato 

Grosso, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que no prazo de 10(dez) dias, compareça no Fórum de várzea 

Grande, no endereço ao final indicado, para que manifeste interesse na 

restituição dos seguintes objetos: 01(um) aparelho celular LG de cor preta; 

01(uma) chave de ignição; 01(um) capacete de cor rosa e 01(um) 

capacete de cor preta, apreendidos nestes autos, Informando-o que o não 

comparecimento para retirada dos objetos será entendido como 

desinteresse.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 494269 Nr: 10640-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834

 I – Designo para o dia 06/04/2018, às 14 horas, a audiência de suspensão 

condicional do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 494664 Nr: 10859-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCEL RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucelino Luiz Rodrigues 

Neto - OAB:4340 _ B

 I – Designo para o dia 06/04/2018, às 14:20 horas, a audiência de 

suspensão condicional do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 523544 Nr: 348-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:CARDOSO AUTOMÓVEIS SOROCABA LTDA;

ALEXANDRE AUGUSTO WELTER - CPTS 4262904 003-0 PR

MARIA MARQUES PEREIRA E MARILE MARQUES PEREIRA

MARLIEL DE JESUS NEVES

JONATAN FEITOSA DE PINHO

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA 

ESPECIFICADAS PARA QUE RETIREM NA SECRETARIA DA 2ª VARA 

CRIMINAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, OS SEGUINTES 

OBJETOS/DOCUMENTOS: 01 envelope identificado A43011 contendo uma 

CRLV em nome de Cardoso Automóveis; 01 CTPS nº 4262904 003-0- PR; 

01 Carteira Nacional de Habilitação em nome de Marcelo Almeida do 

Nascimento; 01 Carteira de Identidade de Advogado em nome de Dionísio 

Neves de Souza Filho; 01 Carteira Nacional de Habilitação em nome de 

Marliel de Jesus Neves ; 01 Carteira de Identidade em nome de Jonatan 

Feitoza de Pinho

RESUMO DA INICIAL: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO 

CRIMINAL - INFORMAÇÃO SOBRE OBJETOS APREENDIDOS, SEM A 

ADEQUADA DESTINAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 457012 Nr: 14992-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Vistos etc.

Forme-se o segundo volume dos autos (art. 337 e seus parágrafos, da 

CNGC).

Apesar de a Sra. Gestora não ter certificado a tempestividade do recurso 

interposto pelo réu, observa-se que ele é tempestivo. O réu foi intimado da 

sentença no dia 22/01/2018 (fls. 208), oportunidade em que manifestou 

desejo de recorrer. Assim, recebo, em seus efeitos, o recurso de 

apelação interposto pelo réu às fls. 208 e arrazoado pela defesa técnica 

às fls. 211/229.

Ao Ministério Público para as contrarrazões.

Após, proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça -Foro 

Judicial.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 457418 Nr: 15197-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA CASTRO, LAURA 

NATACHA BORGES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18.337

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 15197-50.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): KENNEDY DA SILVA CASTRO

LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

INTIMANDO: Réu(s): Laura Natacha Borges Monteiro, Rg: 28742222 SSP 

MT Filiação: Mauro de Abreu Monteiro e Marinelva Borges da Silva, data de 

nascimento: 02/04/1998, brasileiro(a), natural de Pimenta bueno-RO, 

solteiro(a), manicure,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. (?), QUE SEGUE: ...Ante ao exposto julgo parcialmente procedente o 

pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno os réus 

Kennedy da Silva Castro e Laura Natacha Borges Monteiro, qualificados 

nos autos, por infringirem o art. 157, §2.º, I e II, na forma do art. 70, ambos 

do Código Penal brasileiro. E absolvo-os quanto a imputação do art. 244-B, 

da Lei n.º 8.069/90, com suporte no art. 386, VII, do CPP.Atento às regras 

do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.DOSIMETRIA 

E FIXAÇÃO DA PENA:A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade 

normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada 

pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento dos réus, pois, poderiam 

motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram 

de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se 

afasta a imputabilidade, por os agentes terem consciência do agir ilícito e 

auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em 

conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual 

incorreram, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao 
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direito.Kennedy é réu primário, mas possui outros registros criminais (fl. 

168). Laura é ré primária (fl. 238).Não existem os elementos suficientes 

nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. Da mesma 

forma faltam elementos suficientes para análise de suas personalidades. 

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhe são 

desfavoráveis, eis que assenhoraram-se de patrimônio alheio mediante 

grave ameaça.Verifico a situação econômica dos réus como não boa. 

Kennedy declarou ser montador de móveis, com renda mensal de R$ 

900,00 a R$ 1.200,00, patrocinado ela i. Defensoria Pública (fl. 162). Laura 

declarou ser dona de casa, sem renda mensal, patrocinada por i. 

Advogada (fl. 163).A conduta das vítimas em nada influenciou para o 

evento criminoso.Kennedy da Silva Castro (Roubo duplamente majorado 

em concurso formal). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuir e ou 

aumentar pelas circunstâncias legais genéricas (CP, art. 61, II, h e art. 65, 

III, d), pois, as elas se anulam; aumento-a em (1/3) um terço ante as 

majorantes pelo concurso de pessoas e arma de fogo, ficando em 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 

(um sexto) pelo concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 06 

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno 

em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou 

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.Levado pelos mesmos 

critérios acima mencionados, fixo sua pena pecuniária em 62 (sessenta e 

dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

semiaberto.Laura Natacha Borges Monteiro (Roubo duplamente majorado 

em concurso formal). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuir e ou 

aumentar pelas circunstâncias legais genéricas (CP, art. 61, II, h e art. 65, 

III, d), pois, elas se anulam; aumento-a em (1/3) um terço ante as 

majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, 

ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a 

ainda em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (CP, art. 70), 

resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, fixo sua 

pena pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal, 

ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a 

correção monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 

2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena 

a si imposta sob a égide do regime semiaberto.DISPOSITIVO FINALNeste 

feito os réus encontram soltos, nesta oportunidade foram condenados no 

regime semiaberto de prisão. Não vislumbro os requisitos do art. 312 do 

CPP, portanto, devem permanecer em liberdade, em consonância com a 

Constituição da República Federativa do Brasil.Deixo de condená-los ao 

pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado 

pobres na forma da lei.Deixo de condenar os réus em fazerem reparação 

por dano material às vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que os objetos 

foram devolvidos (fl. 28).Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio 

dê conhecimento às vítimas de que os réus foram condenados e 

encontra-se em liberdade nos termos da lei (CPP, art. 201, § 

2.º).Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça 

Eleitoral.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 479999 Nr: 2045-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR, LUCIANO 

DIAS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 2045-95.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR

INTIMANDO: Réu(s): Edney Jose de Amorim Junior, Rg: 25834746 SSP MT 

Filiação: Edney Jose de Amorim e Ezanil Santana Leite, data de 

nascimento: 26/06/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

lavador de carro, Endereço: Rua 17, Qd. 11, Casa 10, Bairro: São Mateus, 

Cidade: Várzea Grande-MT

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 188/191, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno os acusados: Edney José de Amorim 

Junior e Luciano Dias Cortes, qualificados nos autos, por infringirem o art. 

157, § 2.º, I e II, do Código Penal.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA em 

relação aos réus.Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes as penas.A culpabilidade está evidenciada. A 

culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, 

adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, 

poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no 

entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso 

não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e 

auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta 

que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, 

nenhum fator externo justifica sua ação.Trata-se de réus tecnicamente 

primários em harmonia com os autos (fls. 144/5).Não existem elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. 

Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas 

personalidades.Os motivos e circunstâncias das condutas delitivas dos 

réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de 

patrimônio alheio mediante violência e grave ameaça, buscando lucro 

fácil.Verifico a situação econômica dos rés como não boa, o réu Luciano 

em Juízo (fl. 168) declarou ser servente geral com renda mensal de R$ 

1.031,00 (um mil e trinta e um reais) e o réu Edney na polícia (fl. 18) 

declarou ser lavador de carro com renda semanal de R$ 300,00 (trezentos 

reais), ambos são assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual.A conduta 

da vítima é desinfluente.Tudo sopesado fixo a pena: 1) Edney José de 

Amorim Junior:Roubo duplamente majorado. Fixo sua pena base no mínimo 

legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; deixo de diminuir pela 

atenuante reconhecida, eis que a pena base está no mínimo legal 

cominado; aumento-a em um terço (1/3) antes as majorantes 

reconhecidas, resultando cinco (05) anos e quatro (04) meses de 

reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. 

Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em cinquenta e 

quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do Código Penal, o 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do 

regime semiaberto.2) Luciano Dias Cortes:Roubo duplamente majorado. 

Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de 

reclusão; deixo de diminuir pelas atenuantes reconhecidas, eis que a pena 

base está no mínimo legal cominado aumento-a em um terço (1/3) antes as 

majorantes reconhecidas, resultando cinco (05) anos e quatro (04) meses 

de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em 

cinquenta e quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 

do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, 

quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do 
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Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob 

a égide do regime semiaberto.DISPOSITIVO FINAL,Os réus neste feito 

encontram-se soltos, nesta oportunidade foram condenados no regime 

semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, § 1.º, do CPP, 

tenho que devem permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer 

dos requisitos do art. 312, do CPP. Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado 

economicamente pobres na forma da lei.Determino a Sr.ª Gestora que por 

qualquer meio dê conhecimento aos ofendidos de que os réus foram 

condenados e que estão em liberdade provisória nos termos da lei (CPP, 

art. 201, § 2.º).Determino que se encaminhe ao Exército Brasileiro a arma 

e munições apreendidas (fl. 28) para as providências de praxe,Transitada 

em julgado lance os nomes dos réus no rol dos culpados, procedendo às 

anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 425404 Nr: 24835-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES OLIVEIRA PEDROSO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 24835-44.2015.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): MOISES OLIVEIRA PEDROSO DO CARMO

INTIMANDO: Réu(s): Moises Oliveira Pedroso do Carmo, Rg: 19151217 SSP 

MT Filiação: Joel Pedroso do Carmo e Renilda Brito de Oliveira, data de 

nascimento: 21/01/1991, brasileiro(a), natural de Pocone-MT, convivente, 

serviços gerais, Endereço: Comunidade Furnas do Buriti ii, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Pocone-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 107/109, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno o réu Moises Oliveira Pedroso do Carmo, 

qualificado nos autos, por infringir o art. 14, caput, da Lei n.º 

10.826/2003.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA ,Atento às regras do 

artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.A culpabilidade 

está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir 

de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao 

direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta 

diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação 

contrária ao direito.Trata-se de réu primário (fl. 74).Não existem os 

elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta 

social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua 

personalidade.Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes 

são desfavoráveis, eis que é injustificável portar arma de fogo numa 

região onde a violência já está extremada.Verifico a situação econômica 

do réu como não boa, afirmou ser serviços gerais, com renda mensal de 

R$ 1.500,00 (fl. 13), sendo patrocinado pela Defensoria Pública.Tudo isso 

sopesado, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, fixo sua pena 

base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; deixo de 

diminuí-la ante a atenuante reconhecida eis que se encontra no mínimo 

legal; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou 

aumentá-las.Fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor 

mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 

33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da 

pena a si imposta sob a égide do regime aberto.Nos moldes do art. 44, do 

Código Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direito ao encargo do juízo da execução penal.Eis que o réu neste feito 

encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto. 

Atualmente já está condenado e sob pena da prisão provisória se 

constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os requisitos do 

art. 312, do CPP, e nesta oportunidade não vislumbro suas presenças, 

motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da 

Constituição da República. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da 

Lei.Determino que encaminhe-se ao Exército Brasileiro a arma apreendida 

(fl. 19) para as providências de praxe.Transitada em julgado lance o nome 

do réu no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e 

expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.Procedam-se as devidas 

comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 475137 Nr: 23727-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 23727-43.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VITOR BENEDITO DE CAMPOS

INTIMANDO: Réu(s): Vitor Benedito de Campos, Cpf: 29291712191, Rg: 

5501962 SSP MT Filiação: Gonçalo Arnaldo de Campos e Nair Rodrigues 

de Campos, data de nascimento: 06/04/1964, brasileiro(a), natural de 

Livramento-MT, casado(a), Endereço: Av Mar Cáspio, Nº 05, Bairro: 

Parque Atlantico, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 75/77, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno o acusado Vitor Benedito de Campos, 

qualificado nos autos, por infringir o art. 14, caput, da Lei 

10.826/2003.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA,Atento às regras do artigo 

59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.A culpabilidade está 

evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de 

maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao 

direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta 

diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação 

contrária ao direito.Trata-se de réu tecnicamente primário, em harmonia 

com os autos (fl. 44).Não existem os elementos suficientes nos autos para 
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se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam 

elementos suficientes para análise de sua personalidade.Os motivos e 

circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que 

detinha munições de uso permitido e arma de fogo.Verifico a situação 

econômica do réu como não boa, declarou ser vendedor de semente e 

renda não satisfatória, inclusive é assistido pela Defensoria Pública 

Estadual (fl. 61).Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, 

ou seja, em dois (02) anos de reclusão; deixo de diminuir quanta a 

atenuante reconhecida, eis que a pena base já se encontra no mínimo 

legal cominada; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária 

em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do 

regime aberto. Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo sua pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito ficando ao encargo do 

juízo da execução penal.Eis que o réu neste feito encontra-se solto, nesta 

oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição por 

restritiva de direito. Atualmente já está condenado e sob pena da prisão 

provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os 

requisitos do art. 312, do CPP, e nesta oportunidade não vislumbro suas 

presenças, motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da 

Constituição da República.Deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da 

Lei.Determino que se encaminhe ao Exército Brasileiro a arma e munições 

apreendidas (fl. 17) para as providências de praxe.Verifico que o réu 

Vitor recolheu fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 

como se vê de fl. 22, deixo ao encargo do juízo da execução 

penal.Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça 

Eleitoral.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 480635 Nr: 2320-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON APARECIDO DE MORAES BOTELHO, 

EVANILDO DE CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:OAB/MT 12713, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:OAB-MT 20.287

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 2320-44.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): EVANILDO DE CAMPOS SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): Evanildo de Campos Souza Filiação: Manoel Rosa de 

Souza e Lucia Izabel de Campos, data de nascimento: 12/12/1984, 

brasileiro(a), natural de Nossa senhora do,livramento-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 08, Quadra 134, Lote 12, Bairro: São Matheus, Cidade: 

Várzea Grande-MT

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS.221/224, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno os acusados: Airton Aparecido de Moraes 

e Manoel Evanildo de Campos Souza, qualificados nos autos, por 

infringirem o art. 157, § 2.º, I e II, do Código Penal.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO 

DA PENA em relação aos réus. Atento às regras do artigo 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar-lhes as penas.A culpabilidade está 

evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de 

maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao 

direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta 

diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua 

ação.Trata-se de réu primário (Manoel) e réu tecnicamente primário 

(Airton), em harmonia com os autos (fls. 152/3).Não existem elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. 

Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas 

personalidades.Os motivos e circunstâncias das condutas delitivas dos 

réus lhes são desfavoráveis, eis que procuraram se assenhorar de 

patrimônio alheio mediante violência e grave ameaça, buscando lucro 

fácil.Verifico a situação econômica dos réus como não boa, o réu Airton 

em Juízo (fl. 181), declarou ser servente de pedreiro com renda mensal de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e o réu Manoel Evanildo é assistido 

pela i. Defensoria Pública Estadual.A conduta da vítima é desinfluente.Tudo 

sopesado, fixo a pena: 1) Airton Aparecido de Moraes:Roubo duplamente 

majorado. Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) 

anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) antes as majorantes 

reconhecidas, resultando cinco (05) anos e quatro (04) meses de 

reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer 

outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. 

Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em cinquenta e 

quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do Código Penal, o 

réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do 

regime semiaberto.2) Manoel Evanildo de Campos Souza:Roubo 

duplamente majorado. Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 

quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) antes as 

majorantes reconhecidas, resultando cinco (05) anos e quatro (04) meses 

de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em 

cinquenta e quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 

do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, 

quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob 

a égide do regime semiaberto.DISPOSITIVO FINAL,Os réus neste feito 

encontram-se soltos, nesta oportunidade foram condenados no regime 

semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, § 1.º, do CPP, 

tenho que devem permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer 

dos requisitos do art. 312, do CPP. Deixo de condenar os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado 

economicamente pobres na forma da lei.Determino a Sr.ª Gestora que por 

qualquer meio dê conhecimento aos ofendidos de que os réus foram 

condenados e que estão em liberdade provisória nos termos da lei (CPP, 

art. 201, § 2.º).Transitada em julgado lance os nomes dos réus no rol dos 

culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de 

Execução Definitiva.Proceda-se a retificação do nome do réu Evanildo de 

Campos Souza para constar Manoel Evanildo de Campos Souza.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 504403 Nr: 16069-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 16069-31.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): WANDERLEI PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Wanderlei Pereira da Silva Filiação: João Abraao da 

Silva e Alzenira Pereira da Silva, data de nascimento: 07/05/1972, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, Nº° 03, Qd 01, Cidade: 

Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 343127 Nr: 10374-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGS, JDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 10374-04.2014.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JANAINA DA GUIA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Janaina da Guia Silva, Rg: 22928871 SSP MT 

Filiação: Vilma da Costa e Silva, data de nascimento: 21/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), operadora de caixa, 

Endereço: Av. Castelo Branco, Bairro: Casa de Amparo, Cidade: Várzea 

Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 140/143, QUE SEGUE:Ante ao exposto, julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e:1) condeno o acusado Raison Maxuel Guimarães 

Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 217-A, caput, do CP, e art. 

240, caput, e art. 241-B, caput, ambos da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 

69, do Código Penal;2) condeno a acusada Janaína da Guia Silva, 

qualificada nos autos, por infirngir o art. 241-A, caput, da Lei nº 

8.069/90.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA,Atento às regras do artigo 59 

e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.A culpabilidade do réu 

está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir 

de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem 

contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo 

justifica suas ações contrárias ao direito.Tratam-se de réus tecnicamente 

primários em harmonia aos autos (fls. 51/3).Não existem elementos 

suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas condutas sociais. 

Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas 

personalidades.Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus 

lhes são desfavoráveis.A situação econômica dos réus é não boa, 

inclusive são assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual. A vítima em 

nada influenciou para os eventos criminosos.1) Raison Maxuel Guimarães 

Silva:a) Art. 217-A, caput, do CP (ter conjunção carnal com menor de 14 

anos de idade). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, 

ou seja, oito (08) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e 

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas 

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.b) Art. 240, caput, do ECA (fotografar 

ou filmar, cenas pornográficas, envolvendo adolescente). Tudo isso 

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) 

anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em 

quarenta (40) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.c) Art. 241-B, caput, do ECA (possuir ou armazenar, 

fotografia ou vídeo, cenas pornográficas, envolvendo adolescente). Tudo 

isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) 

ano de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em 

dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.Atento ao artigo 69, do CP, cumulo as penas, 

resultando em treze (13) anos de reclusão, torno-as em concreta e 

definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas 

capazes de diminuí-la ou aumentá-la. De igual modo quanto à pena 

pecuniária, resultando em definitivo em cinquenta (50) dias-multa, o valor 

mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 

33, §2.o, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a 

si imposta sob a égide do regime fechado.2-) Janaina da Guia Silva:a) Art. 

241-A, caput, do ECA (publicar ou divulgar por qualquer meio, fotografia 

ou vídeo, cenas pornográficas, envolvendo adolescente). Tudo isso 

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) ano 

de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em 

trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, c, do Código Penal, a ré 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

aberto.Nos moldes do art. 44, do Código Penal substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito ao encargo do juízo da 

execução penal.DISPOSITIVO FINAL,Os réus neste feito encontram-se 

soltos, nesta oportunidade foram condenados no regime fechado (Raison) 

e aberto com substituição (Janaína). Fazendo a análise como determina o 

art. 387, § 1º, do CPP, tenho que devem permanecer em liberdade, pois, 

não vislumbro quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP.Deixo de 

condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais por terem 

se revelado pobres na forma da Lei.Determino a Sr.ª Gestora que por 

qualquer meio, nos termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º), dê conhecimento à 

ofendida (Yasmim) de que os réus foram condenados no regime fechado 

e aberto.Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos 

culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de 

Execução Definitiva.P. R. I.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 461872 Nr: 17416-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 17416-36.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

INTIMANDO: Réu(s): José Maria Ferreira, Cpf: 48190225120, Rg: 883.804 

PM MT Filiação: Sem Qualificações, data de nascimento: 27/08/1957, 

brasileiro(a), natural de Campanario-MG, casado(a), sgt policial militar 

reformado, Endereço: Av Gonalo Botelho de Campos 2673, Bairro: Cristo 

Rei, Cidade: Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS. 168/170, QUE SEGUE: ...Ante ao exposto julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e condeno o réu José Maria Ferreira, qualificado nos 

autos, por infringir o art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 

10.826/2003.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.Atento às regras do artigo 

59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.A culpabilidade está 

evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de 

maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao 

direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta 

diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação 

contrária ao direito. Trata-se de réu primário (fl. 127).Não existem os 

elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta 

social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua 

personalidade.Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes 

são desfavoráveis, eis que portava arma de fogo e munições de uso 

permitido, sem registro e porte, sendo aquela capaz de disparar tiros, 

colocando a sociedade em risco. Verifico a situação econômica do réu 

como boa, em juízo disse ser policial militar, com renda mensal de R$ 

7.000,00, é patrocinado por i. Advogado.Tudo isso sopesado, fixo sua 

pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão; cuja 

pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. Fixo sua 

pena pecuniária em dez (30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 

1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária quando do efetivo pagamento.Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento das penas a si 

impostas sob a égide do regime aberto.Nos termos do art. 44 do Código 

Penal, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, ficando ao encargo do juízo da execução penal.DISPOSITIVO 

FINAL,O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi 

condenado no regime aberto, com substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito; não vislumbro quaisquer requisitos do 

art. 312, do CPP, portanto, deve permanecer em liberdade, em 

consonância com a Constituição da República Federativa do 

Brasil.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter revelado situação econômica capaz de arcar com as mesmas. 

Determino a Sr.ª Gestora que remeta-se arma e munições (fl. 24) ao 

Exército Brasileiro para as providências da praxe. Transitada em julgado 

lance o nome do réu no rol dos culpados, procedendo as anotações 

devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 499670 Nr: 13564-67.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCO VINICIUS PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 13564-67.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): GLAUCO VINICIUS PEDROSO

INTIMANDO: Indiciado(a): Glauco Vinicius Pedroso Filiação: Lediane Marcia 

Pedroso, data de nascimento: 19/10/1996, brasileiro(a), solteiro(a), menor, 

Endereço: Rua Gov. Armando Salles, Qd. 33, Lote 08, Bairro: Jd Ikarai, 

Cidade: Várzea Grande-MT

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 497181 Nr: 12280-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALLES ALBERT FÉLIX RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
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PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 12280-24.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TALLES ALBERT FÉLIX RODRIGUES

INTIMANDO: Réu(s): Talles Albert Félix Rodrigues, Rg: 18044956 SSP MT 

Filiação: João Batista Rodrigues e Rosilda Félix Rodrigues, data de 

nascimento: 27/03/1987, brasileiro(a), natural de Itumbiara-GO, 

divorciado(a), Endereço: Rua Ministro Luiz Ambrosio, Bairro: Ponte Nova, 

Cidade: Várzea Grande-MT,atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudanças de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 468402 Nr: 20408-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 20408-67.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO

RÉU(S): JONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO

INTIMANDO: Réu(s): Jonai Rodrigues do Nascimento, Cpf: 00716845229, 

Rg: 11088494 SSP AC Filiação: José Nilsomar do Nascimento e Josselene 

de Assis Rodrigues, data de nascimento: 29/07/1993, brasileiro(a), natural 

de Feijo-AC, solteiro(a), tratorista, Endereço: Travessa Anapolis N. 195, 

Bairro: Paz, Cidade: Rio Branco-AC, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do (a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 429308 Nr: 381-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA DE JESUS, BRUNO DA 

SILVA GOMES, CHARLES JUNIOR ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA, OAB- MT Nº 11.508, E DR WILLIAN 

MARCOS VASCONCELOS, OAB - MT Nº 11.323 - para apresentar 

alegações finais

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 390337 Nr: 5552-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 Analisando os autos observo que nas 03 (três) tentativas de intimação o 

acusado estava viajando (fl. 153-v, 178 e 186), o que levanta forte 

suspeita de ele está se ocultando para não ser interrogado.

Assim, INTIME-SE a sua Defesa, via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste se ainda há interesse na oitiva do denunciado e, em caso 

positivo, que indique quando poderá ser designada nova data para o 

interrogatório.

Decorrido o prazo sem manifestação, ABRA-SE vistas às partes para 

apresentarem alegações finais em forma de memoriais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 383526 Nr: 1091-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar De Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14.844

 Objetivando dar cumprimento às diretrizes do Conselho Nacional da 

Justiça (Resolução nº 134 de 21/06/2011) e da Corregedoria-Geral da 

Justiça (Provimento nº 05/2017-CGJ) passo a examinar a viabilidade de 

pronto encaminhamento da arma de fogo/munições apreendidas nestes 

autos ao Exército Brasileiro.

Analisando os autos, observo que o Laudo Pericial encontra-se acostado 

nos autos (fls. 44/49) e que o réu não possui o registro e nem autorização 

para o porte da arma de fogo.

 Destarte, ainda que o réu seja absolvido, a arma de fogo em situação 

irregular, necessariamente, deverá ser encaminhada ao Exército Brasileiro 

para a destinação pertinente.

Isto posto, DECRETO a perda da arma de fogo/munições apreendidas, que 

deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 525376 Nr: 1640-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Não há que se falar em inexistência de fundamentação idônea, tampouco 

em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, se o 

decisum proferido pela indigitada autoridade coatora demonstra com 

clareza que a manutenção da segregação cautelar se faz necessária 

para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com o fito 

propósito de evitar a reiteração criminosa, já que o paciente demonstra ser 

contumaz na prática delitiva, uma vez que responde a outras ações 

penais, inclusive já possuindo executivo de pena. Existindo elementos 

probatórios suficientes que apontem, mesmo que minimamente, a autoria 

dos crimes ao custodiado, impossível beneficiá-lo com a liberdade, se 

presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que a 

ação mandamental não se presta a análise de tese de negativa de autoria, 

porquanto não permite uma maior dilação probatória. Da mesma forma, os 

predicados abonatórios do paciente não são suficientes a lhe garantir a 

liberdade, quando o caso concreto exige a constrição de seu status 

libertatis. (HC 121520/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015).Assim, patente está que o acusado causa e pode continuar 

causando transtornos à ordem pública, colocando em risco a sociedade, 

com a prática reiterada de delitos da mesma natureza.Evidente, portanto, 

que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, 

mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes 

como a defesa social diante da periculosidade do agente.Por esses 

motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas 

cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo 

Penal.Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido.Comunique-se a prisão do réu ao Juízo da 2ª Vara de Execução 

Penal da capital, haja vista decisão que determinou a expedição de 

mandado de prisão (andamento anexo).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 453504 Nr: 13448-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GUILHERME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 Trata-se de pedido formulado pelo advogado de JOÃO BOSCO DE 

MIRANDA JÚNIOR requerendo a restituição da arma, Tipo Rifle, modelo 822 

BOLT ACTION, calibre 22, número de série HLG3428216, apreendida no 

dia 23/06/2016, em posse do réu LEONARDO GUILHERME DA SILVA 

(Termo de Apreensão - fl. 15).

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou contrário à 

pretensão da requerente, sob o argumento de que o objeto apreendido 

interessa ao processo, que ainda não foi sentenciado.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observo que o Laudo Pericial juntado nos autos (fl. 

43/45) comprova que, de fato, a arma pertence ao requerente, consoante 

cópia dos documentos (fl. 74/76), de forma que não há óbice legal à sua 

restituição.

 Com estas considerações e com fundamento no art. 120 do Código de 

Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO e, via de consequência, DETERMINO A 

RESTITUIÇÃO arma, Tipo Rifle, modelo 822 BOLT ACTION, calibre 22, 

número de série HLG3428216.

PROCEDA-SE, pois, com a entrega do bem ao requerente ou ao seu 

procurador, mediante termo de entrega.

 De outro lado, objetivando dar cumprimento às diretrizes do Conselho 

Nacional da Justiça (Resolução nº 134 de 21/06/2011) e da 

Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento nº 05/2017-CGJ) passo a 

examinar a viabilidade de pronto encaminhamento da outra arma de 

fogo/munições apreendidas nestes autos ao Exército Brasileiro.

Assim, observo que a espingarda, calibre 24, discriminada no item 3.1.2, 

possui numeração suprimida, conforme Laudo Pericial aportado ao feito (fl. 

43/45).

Verifico, ainda, que o réu LEONARDO GUILHERME DA SILVA não possui o 

registro e nem autorização para o porte da referida arma de fogo.

 Destarte, mesmo que o réu seja absolvido, a arma de fogo em situação 

irregular, necessariamente, deverá ser encaminhada ao Exército Brasileiro 

para a destinação pertinente.

Isto posto, DECRETO a perda da arma de fogo tipo espingarda, calibre 24, 

discriminada no item 3.1.2 e as munições apreendidas, que deverão ser 

encaminhadas ao Exército Brasileiro.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 433147 Nr: 2895-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FABIANA CRISLAYNE DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2895-86.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

FABIANA CRISLAYNE DOS SANTOS VIANA

RÉU(S): ÉDIO SOBRAL

INTIMANDO: Requerente: Fabiana Crislayne dos Santos Viana, Cpf: 

03158167166, Rg: 20812060 SSP MT Filiação: Pedro de Carvalho Viana e 

Geni Gomes dos Santos, data de nascimento: 04/12/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua das Japuiras, 

Quadra 13, Nº 04, Bairro: Helio Ponce, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, acima 

qualificada, para que, tome conhecimento do INDEFERIMENTO do pedido de 

medidas protetivas.

RESUMO DA INICIAL: I – Trata-se de Pedido de Providências requerido pelo 

Ministério Público.

 II – Diante dos fatos narrados pelo Ministério Público entendo necessário o 

encaminhamento das partes à Equipe multidisciplinar a fim de melhor 

análise do caso e a real necessidade da concessão das medidas 

protetivas.

III – Assim, à equipe multidisciplinar para que agende data e horário para 

atendimento das partes, intimando-as, a fim de que compareçam para 

orientação e análise do caso.

 IV – O Laudo deverá vir aos autos no prazo de 10 (dez) dias.

V – Com o Laudo, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC. Tendo em conta que da situação 

relatada pela ofendida não se evidencia os fundamentos e requisitos para 

a aplicação das medidas ora requeridas, em consonância com o parecer 

ministerial de fls 47/49, indefiro o Pedido de Medidas Protetivas.

Intime-se a ofendida desta decisão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as devidas baixas e 

cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT, 20 de fevereiro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa,Estagiária., digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino
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Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 526503 Nr: 2291-57.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, a fim de deferir 

a guarda unilateral provisória dos menores(...) a genitora MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA BARROS, com o fim de preservar os interesses 

dos menores e evitar maiores prejuízos ao seu desenvolvimento. E, mais, 

indefiro, por ora, o direito de visitas do genitor consistente na visitação do 

pai para com os filhos menores, até a realização da avaliação psicológica 

com as partes. Expeça-se Termo de Guarda Provisória dos menores J. N. 

da S. e J. V. da S. N, em favor da genitora MARIA DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA BARROS.No tocante aos alimentos provósiros, ARBITRO os 

alimentos provisórios em favor dos menores, no valor equivalente a 30% 

do salário mínimo vigente, totalizando atualmente a importância de R$ 

286,20, devendo o requerido além desse valor efetuar parte do tratamento 

do menor Jair Nunes da Silva o correspondente de R$150,00, devidos a 

partir da citação e a serem pagos, até o dia 10 de cada mês, mediante ao 

desconto em folha de pagamento do requerido junto ao seu empregador 

Posto Amazônica, Av. Julio Campos, em Várzea Grande/MT, e depositado 

na conta bancária, a ser aberta no Banco do Brasil, devendo a genitora 

dos menores providenciar, no prazo de 10 dias.(...) Sem prejuízo, 

tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos essenciais, cite-se e 

intime-se a parte requerida para cumprir a presente decisao e comparecer 

a audiência de conciliação, a ser designada pela Secretaria, em 

conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara Especializada, 

devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 695, 

parágrafo 1º , do NCPC. (...) Na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, nos termos 

do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC. Ficam as partes advertidas de que a 

ausência injustificada sera considerada ato atentatório à dignidade da 

justica, sendo cabivel aplicação de multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, parágrafo 

8º, do NCPC). Expeça-se oficio ao empregador do requerido(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 526503 Nr: 2291-57.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

25/27 designo audiência de conciliação para o dia 21 de março de 2018 às 

15 horas, devendo a patronesse da parte autora comparecer 

acompanhada de sua constituinte.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 492434 Nr: 9526-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELAINE TRILHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9526-12.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): ELAINE TRILHA RIBEIRO

RÉU(S): FELIPE FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO

INTIMANDO: Requerido(a): Felipe Fernando Antonio de Araujo, Cpf: 

06460034109, Rg: 238204179 SSP SP Filiação: Celones Osvaldo de Araujo 

e de Zelma Antonia de Araujo, data de nascimento: 14/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, mecânico de carros, 

Endereço: Rua 09, Qd. 09, Lote 33, Bairro: Res. Jacaranda, Cidade: 

Várzea Grande-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão abaixo transcrita.

ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.

RESUMO DA INICIAL: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Medidas 

Protetivas, requeridas por ELAINE TRILHA RIBEIRO em desfavor de FELIPE 

FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO, tendo em vista a suposta prática dos 

delitos previstos no art. 147 e no art. 163, ambos do Código Penal, com 

observância da Lei 11.340/2006. As Medidas Protetivas são pretensão da 

vítima consubstanciada nas garantias da Lei nº 11.340/06 (providência 

acautelatória) que visam proteger não somente os direitos da mulher, mas 

também, a própria instituição familiar. Verificam-se pelos elementos fáticos 

contidos no presente expediente que a requerente foi ameaçada pelo 

ex-marido, evidenciando, desta forma, a urgência e a necessidade das 

providências postuladas. É o relatório. Fundamento e decido.

Obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

CR), segurança (art. 5º, caput, da CR), assistência à família (art.226, §8º, 

da CR) e proteção, conforme disciplinam os arts. 1º e 19, §1º, da Lei nº 

11.340/06, defiro em parte medidas protetivas pleiteados pela ofendida:

Proibição do acusado de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, de no mínimo 300 metros de distância;

Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; e

Proibição do requerido frequentar a residência da vítima e o seu local de 

trabalho;

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

suposto agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória, 

informando-lhe que, ainda poderá ser ouvido em juízo, por intermédio de 

advogado, podendo os seus motivos levar à decisão diversa da presente, 

de modo que, no caso de descumprimento da presente ordem, poderá ser 

decretada contra si prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções penais cabíveis. Autorizo, desde logo que, o ilustre Meirinho se 

utilize, para cumprimento desta decisão, dos benefícios do parágrafo 

único do art. 14 da Lei nº 11.340/06 c/c com os do §2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva, nos termos do art. 13 da 

mencionada Lei Especial. Oficie-se à Equipe Multidisciplinar para os 

devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, mediante 

relatórios mensais, conforme disciplina do art. 30 da Lei nº 11.340/06. 

Cumprindo exigências legais do art. 19, § 1º da Lei nº 11.340, dê-se 

ciência ao Ministério Público. Encaminhe-se a vítima para atendimento na 

assistência judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC .A defesa da vitima solicitou a 

expedição de oficio ao TRE/MT a fim de localizar o endereço atual da vitima 

Eliane Trilha Ribeiro (fls. 17/18). Em consulta do Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, acerca do endereço da vitima Eliane Trilha Ribeiro foi 

localizado o novo endereço, conforme extrato anexo. Dessa forma, 

intime-se a Defensora Pública, para se manifestar, no prazo legal, acerca 

do interesse em continuar com as medidas protetivas deferidas às fls 09.

 Notifique-se o MPE.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 30 de outubro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar
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Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, Estagiária., digitei.

Várzea Grande - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino

Gestor(a) Judiciário(a) Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dra. Rosana de B. B. P Espósito OAB/MT 4.531, na qualidade de 

advogada do querelante David Seabra e Dr. Thiago Fellipe de Oliveira 

Pereira OAB/MT 13.676, na qualidade de advogado da querelada Neuza 

Fernandes da Silva, nos autos código 206876, para participarem da 

audiência de Instrução e Julgamento designada no dia 18 de abril de 2018, 

às 16h, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea 

Grande-MT.

IIntimar Dra. Rosana de B. B. P Espósito OAB/MT 4.531, na qualidade de 

advogada do querelante David Seabra Junior e Dr. Thiago Fellipe de 

Oliveira Pereira OAB/MT 13.676, na qualidade de advogado da querelada 

Neuza Fernandes da Silva, nos autos código 206875, para participarem da 

audiência de Instrução e Julgamento designada no dia 18 de abril de 2018, 

às 15h30min, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea 

Grande-MT.

Intimar Dra. Sara Dantas da Silva OAB/MT 20307, na qualidade de 

advogada do autor do fato Silas Luiz Baracat arruda, nos autos código 

206131, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 25 de abril de 2018, às 15h, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTANA RIBEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DELLA BELLA MARINHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANGELA DELLA BELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE ALVES LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001992-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. BEM COMO O PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003279-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 
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(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI DE FREITAS GONCALVES (EXECUTADO)

ADALTO FRIGHETTO CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 DIAS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais 20 de fevereiro de 

2018 NELSON DE OLIVEIRA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230265 Nr: 10444-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se no mesmo, acerca 

da inércia da parte requerido (a), no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 8711-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ELIUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lígia Ribeiro de Mendonça 

- OAB:OAB/SP - 78.723, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - 

OAB:OAB/SP 148.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 85632 Nr: 7651-27.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO 

E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca da 

correspondencia devolvida juntados aos autos, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296365 Nr: 16675-35.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal de 

justiça no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306618 Nr: 2418-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:

 Certifico que o movimento "Intimação", de 17/01/2018, foi disponibilizado 

no DJE nº 10184, de 23/01/2018 e publicado no dia 24/01/2018, no entanto 

não constava o nome do patrono nomeado pelo requerido (a), conforme 

fls 126, desse modo, faço-lhes nova intimação, para que se manifestem 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias sobre o retorno dos autos vindo do 

tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 9138-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIANE APARECIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378233 Nr: 25465-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENICIO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411694 Nr: 17586-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. ASSIS ME, JOSUE ALMEIDA ASSIS, 

ELIDIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905 - MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005578-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005578-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ARIOVALDO MEDEIROS Vistos. .. 1. 

Defiro o pedido da parte autora (ID 11645590). 2. Expeça-se o necessário. 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004141-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004141-03.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BENEDITO PAES DE ARRUDA Vistos. 

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. 

Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004541-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA GOSSMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004541-17.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIOGO FERREIRA GOSSMANN 

Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo 

requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede de 

juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. 

Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a consequente 

extinção do feito, expeça-se o competente mandado de citação ao 

requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º 

do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do art. 

1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002689-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002689-55.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CELSO BATISTA 

PEREIRA Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação 

pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede 

de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 

2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002796-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CARLOS CORREA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002796-65.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO CARLOS CORREA FILHO 

Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo 

requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede de 

juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. 

Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a consequente 

extinção do feito, expeça-se o competente mandado de citação ao 

requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º 

do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do art. 

1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005331-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005331-98.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso 

de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do 

CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal 

como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, 

com a consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado 

de citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste 

Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001117-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE 

FERRAGENS LTDA - ME Vistos. 1. Considerando a interposição de 

recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 

331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença 

objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAPUCAIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

FABIANO PAGLIARINI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000771-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: SAPUCAIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS 

EIRELI - ME, FABIANO PAGLIARINI SANTOS Vistos. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a 

sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001351-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DA CRUZ MENSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001351-12.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HERBERT DA CRUZ MENSCH Vistos. 

1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo requerente, 

em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de 

retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à 

vista de que houve o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, expeça-se o competente mandado de citação ao requerido, a fim 

de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em 

referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

CPC. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002733-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002733-74.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, 

opostos por BV FINANCEIRA S/A, alegando a existência de erro material 

na sentença proferida no feito, na medida em que declarou rescindido o 

contrato, sem que tenha havido requerimento do autor nesse sentido. 2. É 

o sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão não pode prosperar. 5. Com efeito, os Embargos 

de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao juiz 

ou juízes prolatores da sentença ou do acórdão que esclareçam 

obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão ou erro 

material existente no julgado. Não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada. 6. Assim determina o Art. 1.022, do CPC: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a 

requerimento. III – Corrigir erro material” 7. No caso dos autos, a sentença 

julgou procedente o pedido do autor, consolidou a propriedade do bem em 

suas mãos e rescindiu o contrato firmado entre as partes. 8. Todavia, 

insurgiu-se o autor à declaração de rescisão do contrato, alegando haver 

erro material na medida em que não houve requerimento neste sentido, 

aduzindo, ainda, que não poderá processar uma futura ação 

indenizatória/executória, caso o valor obtido com a venda do bem não seja 
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suficiente para quitar o contrato. 9. Pois bem. É cediço que nos contratos 

de Alienação Fiduciária o credor fiduciário não detém a propriedade plena 

do bem, adquirindo-a somente após a consolidação do objeto em suas 

mãos. 10. Após isso, não há que se falar em continuidade do contrato que 

originou a Ação de Busca e Apreensão, visto que com a configuração da 

mora do devedor, antecipa-se o vencimento das parcelas vincendas, com 

a consequente entrega do objeto ao credor, o que induz, por decorrência 

lógica à rescisão do contrato. 11. Assim, não há erro material na sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. 12. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. (TJMT - Ap 160908/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017)” 13. Isto Posto, por entender que na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material, e, não sendo esta a via correta para 

modificação da decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada. 14. 

Intime-se. 15. Cumpra-se. 16. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001883-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001883-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: LEONARDO MONTEIRO Vistos. 1. Trata-se de Embargos 

de Declaração com efeito infringente, com o propósito de que sejam 

modificadas questões atinentes à decisão que determinou a emenda da 

inicial. 2. É o sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 5. Com efeito, os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao juiz ou juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão 

ou erro material existente no julgado. Não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada. 6. Assim determina o 

Art. 1022, do CPC: “Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz de ofício ou a requerimento. III – Corrigir erro material 7. Segundo a 

jurisprudência do Egrégio TJMT, os embargos de declaração não se 

prestam a alterar o julgado exclusivamente através de efeito infringente. 8. 

Nesse sentido: “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER 

INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE AINDA QUE O INTUITO SEJA 

PREQUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO QUE SE PRESTA SOMENTE ÀS 

HIPÓTESES DO INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO CPC – INEXISTINDO AS 

OMISSÕES APONTADAS, IMPERIOSA É A IMPROCEDÊNCIA DOS 

EMBARGOS – RECURSO IMPROVIDO – Nega-se provimento aos embargos 

de declaração que pretende unicamente a modificação do julgado que lhe 

fora desfavorável, posto que o presente recurso presta-se apenas às 

hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 535 do código de processo 

civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio 

de Castilho – J. 12.05.2003). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 8. Isto Posto, por entender que não há 

omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão proferida 

nestes autos, e, não sendo esta a via correta para modificação da 

decisão impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada tal como está lançada. 9. Intime-se. 10. 

Cumpra-se. 11. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000040-20.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DANIEL JOSE DA GUIA Vistos. 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração, opostos pelo autor, argumentando que houve contradição na 

sentença prolatada nos autos, quanto à fixação dos honorários 

advocatícios. 2. Alega que a sentença condenou a embargada ao 

pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) em vez de ter fixado em percentuais sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85 e seguintes do CPC. 3. Conheço dos Embargos, na forma 

dos artigos 1023 e seguintes do Código de Processo Civil, e acolho-os, 

mas pela existência de erro material, uma vez que a contradição que 

enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão é apenas 

aquela interna, ou seja, da decisão em si considerada de forma que sua 

exata compreensão reste prejudicada. 4. O artigo 1022, III do CPC 

preconiza o seguinte: Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: [...] III - corrigir erro material. [...] 5. In casu, vê-se 

claramente que houve, erro material na decisão objurgada. Com efeito, o 

art. 85 do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de 

sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa. 6. No caso dos autos, a sentença julgou procedentes os pedidos 

do autor e condenou o embargado ao pagamento dos honorários 

advocatícios de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais). 7. Todavia, 

conforme se vê dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 18.936,91 

(dezoito mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), 

valor este que não pode ser entendido como baixo para fixação dos 

honorários de forma equitativa. 8. Posto isso, nos termos do art. 1022, III 

do CPC, dou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o 

erro material fazendo consignar da sentença o que segue: “10. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sob 

o valor da causa, sendo este o valor econômico obtido com a procedência 

da ação“. 9. No mais, persiste a sentença tal como lançada. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009350-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO)

FREDERICO MUNIZ ELIAS OAB - GO48735 (ADVOGADO)

ROBERTA MUNIZ ELIAS OAB - GO21690 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009350-16.2017.8.11.0002 AUTOR: COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor 

não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 

2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes ou comprove seu recolhimento, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000912-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000912-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MANOEL RAMOS DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000973-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000973-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DA SILVA PORTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000915-19.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DEBORA DA SILVA PORTILHO Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OACY DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000893-58.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

OACY DE MORAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001028-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL INACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001028-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IZABEL INACIO 

DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001029-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001029-55.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAUL DE OLIVEIRA BATERIAS - ME 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001044-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001044-24.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000892-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE SOUZA PERNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000892-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA DE 

SOUZA PERNE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000823-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EWANNESS 

ALEX DE SOUZA PORTUGAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000842-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000842-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEFFERSON 

PEREIRA DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000845-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000845-02.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VAGNO 

RODRIGUES SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000852-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIMAR CEREZO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000852-91.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEDIMAR 

CEREZO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000840-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDALVA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000840-77.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GILDALVA FERNANDES DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000820-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000820-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ODEMIR DUARTE 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 
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Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001064-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001064-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: CARLINO DE CAMPOS NETO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000806-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODORICO RAIMUNDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000806-05.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ODORICO RAIMUNDO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001100-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001100-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAO PAULO 

OLIVEIRA PINTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001107-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO AQUINO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001107-49.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DAMIAO AQUINO DA CONCEICAO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001110-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TCN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001110-04.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: TCN 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001111-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE DE SOUZA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001111-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERNANE DE SOUZA PAES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001112-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ISAQUE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001113-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001113-56.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: IVANI BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001023-48.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARLEY CARRO 

DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA MURARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001024-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSA MARIA MURARO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 
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irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001095-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ALEX DA COSTA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001115-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE SOUZA LINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001115-26.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: FERNANDA DE SOUZA LINO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001117-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ 

PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001022-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C TAVARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001022-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J C TAVARES - 

ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000757-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (RÉU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (RÉU)

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001078-96.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ CARLOS MORETTI 

TEIXEIRA, CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA Vistos. 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes ou comprove seu recolhimento, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001005-27.2018.8.11.0002 AUTOR: MARCOS JOSE 

GONCALVES RÉU: BANCO PAN S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com 

o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência 

de recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000754-09.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: ELIAS GONCALVES DE MAGALHAES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000816-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000816-49.2018.8.11.0002 AUTOR: ELISANGELA SANTOS DE 

OLIVEIRA ANDRADE RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Revisão Contratual pendente da análise dos requisitos da inicial. 2. 

Prefacialmente, constato que dentre os pedidos do autor, encontra-se o 

de que sejam declaradas algumas taxas abusivas. 3. Pois bem, consigno 

que os processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000211-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANULFO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000211-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RANULFO 

GONCALVES DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 
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apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AUSENTE”, carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001106-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001106-64.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, 

verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001138-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001138-69.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE 

Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002307-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002307-62.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AMAURY RODRIGUES DA SILVA 

Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 

2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CANHO BITTNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002131-83.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: THIAGO CANHO BITTNER Vistos. 1. Considerando que 

o autor não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para obter 

informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, 

com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em 

caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001061-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A CAPUTI EIRELI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001061-94.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: F A CAPUTI EIRELI, FRANCISCO ANGELO CAPUTI 

Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 

2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005491-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005491-26.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RODRIGO 

GOMES DOS SANTOS Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou 

ter esgotado todos os meios possíveis para obter informações sobre o 

endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no 

item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em caso de inércia 

do patrono, intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em 

prazo igual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005383-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDOMIRO ANTONI JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005383-94.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALDOMIRO ANTONI JOSE DA SILVA 

Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, 

indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 

2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002565-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ESPEDITA ALVES GUEDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002565-72.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ESPEDITA ALVES GUEDES - ME, JOSE HELIO ALVES 

DA SILVA Vistos. 1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da 

parte ré, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 

da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário, em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000163-18.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. Defiro o 

desentranhamento do mandado no endereço informado pelo autor em ID. 

9904044. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001051-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001051-84.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MAYCON DIAS RODRIGUES Vistos. 1. 

Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, 

por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. 

Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON SERAFIM TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000232-50.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: CLEITON SERAFIM TAVARES Vistos. 1. 

Ciente do pedido que aportou ao feito em ID. 3024644. 2. Pois bem, 

considerando a ausência de previsão legal para a suspensão pugnada, 

INDEFIRO tal pedido. 3. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que 

pugne pelo que entender necessário para o prosseguimento do feito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para 

que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena de 

extinção. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000345-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000345-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEXAS 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORAN GONCALVES DE MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000822-56.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JORAN 

GONCALVES DE MIRANDA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000759-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCI RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000759-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NERCI RODRIGUES DOS ANJOS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação 

da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na 

distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001879-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE BRITO TERRADAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001879-80.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SONIA REGINA DE BRITO TERRADAS Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de SONIA REGINA 

DE BRITO TERRADAS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. 

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos. 9. P. 

I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 487 de 488



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020221/2/2018 Página 488 de 488



Disponibilizado - 21/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10202 Caderno de Anexos - 1 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

 
PORTARIA Nº 91/2018-GRHFC 
 

 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 
dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 
MARÇO/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 
CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 
finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 
competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários 
ao cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 
1/2017-CM, de 18/01/2017;  
 
CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que o 
Exmo Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Cuiabá, estará afastado de suas funções no período de 01 a 30/03/2018; 

 
CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que o 
Exmo Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, Juiz da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da 
Comarca de Cuiabá, estará afastado de suas funções no período de 01 a 30/03/2018; 

 
CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que o 
Exmo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Cuiabá, estará afastado de suas funções no período de 01 a 30/03/2018; 

 
CONSIDERANDO o relatório de Afastamento dos Magistrados, no qual informa que a 
Exma Drª. Silvana Ferrer Arruda, Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, estará 
afastada de suas funções nos dias 26 e 27/03/2018; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 
Polo Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Março de 
2018, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 
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ÁREA CÍVEL 
 
 
Dias 01 a 02/03/2018 
Juiz(a): Dr. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 
 Juízo do 1º Juizado Especial Cível 
Gestor: FLAVIO MARCIO DE CAMPOS GALLIO  
 Telefone(s): 3313-8000 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: CARLOS RENATO LEITE SALEMA 
  Telefone(s): 99661-5015 

CELSON CÉLIO DE AMORIM 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 03 a 09/03/2018 
Juiz(a): Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO 
 Juízo do 8º Juizado Especial Cível 
Gestor: GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 
 Telefone(s): 3313-9800 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: LEONARDO SANTANA DE HOLLANDA 
  Telefone(s): 99661-5015 

FANY RIBEIRO DE AQUINO 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 10 a 16/03/2018 
Juiz(a):    Dr. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA 
                                                 Juízo da 1ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor:     DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL 

 Telefone(s): 3648-6315 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ZENILDA FERREIRA SANTANA BIAVA 

 Telefone(s): 99661-5015 
 ROSILENE DUARTE SIGARINI MENDONÇA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 17 a 23/03/2018 
Juiz(a):    Drª. RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS 
                                                 Juízo da 2ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor:     LAURA FERREIRA ARAÚJO E MEDEIROS 

 Telefone(s): 3648-6355 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: AMAURY SEBASTIÃO QUEIROZ 

 Telefone(s): 99661-5015 
 DIEGO BENEDITO SILVA DE MORAES 
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 Telefone(s): 99251-5661 
Cartório Distribuidor:              AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 24 a 27/03/2018 
Juiz(a): Drª. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 
 Juízo da 1ª Vara Cível 
Gestor: CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO 
 Telefone(s): 3648-6305 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: MARIA DOLORES ARAGÃO PRIMCKA 
  Telefone(s): 99661-5015 

MAURÍCIO DELLAFINA 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 28 a 31/03/2018 
Juiz(a): Dr. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 
 Juízo da 3ª Vara Esp. de Direito Bancário 
Gestor: DARLENE MIRANDA 
 Telefone(s): 3648-6395 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ANTÔNIO JARBAS GOMES CARVALHO 
  Telefone(s): 99661-5015 

BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 

ÁREA CRIMINAL 
 
Dias 01 a 02/03/2018 
Juiz(a):    Drª. MARIA ROSI DE MEIRA BORBA  
                                                 Juízo da 8ª Vara Criminal 
Gestor:     EDENIRCE MIRANDA SERAFIM COSTA 

 Telefone(s): 3648-6225 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 VANIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 03 a 09/03/2018 
Juiz(a):    Drª. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA 
                                                Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     MURILO CÉSAR DE ARAÚJO VIEIRA 

 Telefone(s): 3648-6605 / 99949-0558 
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Oficiais de Justiça:  MÁRCIA KOHLHASE RODA  
 Telefone(s): 99642-8737 
 JOÃO MÁRCIO DE MIRANDA PINHEIRO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 10 a 16/03/2018 
Juiz(a):    Drª. MÔNICA CATARINA PERRI  SIQUEIRA 
                                                 Juízo da 1ª Vara Criminal 
Gestor:     ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA 

 Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  GERSON SEIDENFUS  

 Telefone(s): 99642-8737 
 GICÉLIA PEDRA CAPIOTO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 17 a 23/03/2018 
Juiz(a):    Drª. MARCEMILLA MELLO REIS PENNER  
                                                 Juízo da 3ª Vara Criminal 
Gestor:     JOILSON RIBEIRO 

 Telefone(s): 3648-6175 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  RONALDO CARLOS MARKOSKI 
 Telefone(s): 99642-8737  
 LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916  
 
Dias 24 a 27/03/2018 
Juiz(a):    Dr. MARCOS FALEIROS DA SILVA  
                                                 Juízo da 7ª Vara Criminal 
Gestor:     ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA 

 Telefone(s): 3648-6295 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS 

 Telefone(s): 99642-8737 
 SÔNIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 28 a 31/03/2018 
Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  
                                                 Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
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Gestor:     WELLITOM OSORSKI GOULART 
 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:                  ARNALDO ERVINO LAMB 
 Telefone(s): 99642-8737 
 JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 
disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 
01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados 
na sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio 
do Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça 
escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos 
réus presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro 
rápido”, bem como expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações 
judiciais da audiência de custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar 
todos os servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria 
secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em 
dia não  útil, sendo  um  deles  para o período matutino, das 8 às 13 horas, para 
recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 
(um) servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por 
dia de plantão, em dia não útil. 
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ART. 9º. Os Oficiais de Justiça, durante o plantão semanal criminal, deverão ficar a 
disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia após às 19:00 
horas, autorizando-os a receber diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados 
e alvarás expedidos.  

 
ART. 10. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de 
Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e 
feriados, conforme artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca 
contará com sua equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 11. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada 
do magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o 
magistrado encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 12. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, 
comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 
cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão 
pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 13. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário 
Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, 
os dados nela constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de 
Justiça - “link” plantão de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da 
Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da 
Justiça, à Defensoria Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência 
desta, ainda, aos serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. 

 
(ASSINADO DIGITALMENTE) 
EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 
JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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