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Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00
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Des. Márcio Vidal - Presidente 
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
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                        Plenário 02 - 14:00
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00
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Des. Luiz Ferreira da Silva 
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002974-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 11135482 e Id. 11756997). Nada Mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029006-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo de Id. 11460954, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018616-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARIA DE LOURDES DALISCO (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)

 

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

o laudo de Id. 10921849, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017665-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES PEREIRA (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)

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo de Id. 10912036, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027735-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LOPES PIRES (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)

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo de Id. 11460684, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020110-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARLES ULINGER PEREIRA (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:

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

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 a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003726-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE LOPES PAZ (AUTOR)

ANILDO DAS DORES MOREIRA (AUTOR)

MARLENE VIEIRA DA CUNHA (AUTOR)

MARGARIDA MARIA DE ARAUJO (AUTOR)

JUAREZ DE JESUS SOUZA (AUTOR)

LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA (AUTOR)

HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES (AUTOR)

JOSE HONORATO DE SOUZA (AUTOR)

MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA IZABEL ANICETO PAULINO (AUTOR)

ANALIA REGINA DE SOUZA VIANA (AUTOR)

INES SUELI HIBNER (AUTOR)

PAULO MARIANO DE LIMA (AUTOR)

ELZA ODETE DE FREITAS (AUTOR)

VALDERSON NUNES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003726-29.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO MARIANO DE LIMA, INES SUELI HIBNER, MARLENE VIEIRA 

DA CUNHA, ELZA ODETE DE FREITAS, MARIA IZABEL ANICETO PAULINO, 

HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES, MARGARIDA MARIA DE 

ARAUJO, MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS, JOSE HONORATO 

DE SOUZA, LIDIA SABINA TAVARES DE SOUZA, JUAREZ DE JESUS 

SOUZA, MARIA MARGARETE LOPES PAZ, ANILDO DAS DORES 
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MOREIRA, VALDERSON NUNES VIANA, ANALIA REGINA DE SOUZA 

VIANA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

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

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 14/05/2018, às 

12h00, 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 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004243-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004243-34.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003677-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. SERVICE AUTO POSTO, CONVENIENCIA E ACESSORIOS PARA AUTOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003677-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Infere-se 

dos autos que a autora pretende a transferência da Unidade Consumidora 

(UC) 6/1005298-3, sem débitos, para o seu nome, bem como o 

restabelecimento do fornecimento da energia elétrica. Entretanto, o feito 

não veio instruído sequer com o extrato de débitos da citada UC, assim 

como a negativa de transferência da UC e do restabelecimento da energia 

elétrica. Diante disso, intime-se a autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de quinze dias, para trazer aos autos o extrato de débitos da UC 

6/1005298-3 dos últimos doze meses e a negativa da transferência e do 

restabelecimento de energia elétrica. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028899-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Certifico que 

conforme Correspondência Devolvida, anexa, a parte ré não foi citada. 

Desta forma, em cumprimento a decisão de ID 11561479, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora, para informar novo endereço da 

parte ré, bem como, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para citar a ré pessoalmente. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018 MONNYQUE 

LILIAN CARVALHO BORGES 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ Polo ativo: 

[CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ 

OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 832.289.421-04 (AUTOR), EMANUELLE MOURA 

CUIABANO - CPF: 843.356.291-68 (RÉU), LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)] 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ SEDE 

DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015984-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE CAETANA 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:

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

 

Certifico que, em cumprimento ao ID 9078262, intimei via correio eletrônico, 

o perito nomeado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020821-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIAH GONDIM BANDEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R O ALVES - ME (RÉU)

DITALIA MOVEIS INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (RÉU)

AGILE COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

GABRIELLE TESSER GUGEL OAB - RS83212 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 
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contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 26 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002533-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOSKI (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)

 

Certifico que, em cumprimento ao despacho -ID 9072554, intimei via correio 

eletrônico o perito nomeado nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004075-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYKELLE DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004075-32.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004153-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004153-26.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 14/05/2018/ às 08:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(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, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ACOSTA CAMARGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004113-44.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025922-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11931231, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELIA PIRES DA SILVA OAB - MT0017141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (RÉU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018 

MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021617-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ JOSE DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PAULO DOS REIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11933977, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022127-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11934371, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012660-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BENEDITO AKERLEY (AUTOR)

NIRLEI ARRUDA NASCIMENTO AKERLEY (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO YAMAUCHI (RÉU)

COOP MISTA DOS AGROPEC DA AMAZONIA MATOGROSSENSE LTDA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012660-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Verifica-se 

que os autores e o réu Hélio Yamauchi se compuseram através da Central 

de Conciliação. Contudo, nada disseram quanto a ré Cooperativa Mista dos 

Agropecuaristas da Amazônia Matogrossense Ltda - COMAPA. Assim, 

intimem-se para esclarecimento. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036564-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168/B (ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11935218, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030773-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DA LIMPEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030773-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação cautelar em caráter antecedente proposta por Shopping da 

Limpeza LTDA - ME contra Presto Serviços e Conservação LTDA – ME 

representados por seus sócios Enrik Matheus Klein de Freitas e Vitor 

Alves de Freitas, em que as partes se compuseram e apresentaram os 

termos do acordo para homologação (Id. 10911184). É o relatório. Decido 

As partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando 

nos autos para homologação. Apesar de A ré não estar representada nos 

autos, não verifico no acordo entabulado nenhuma vicio que impeça a 

homologação. Em nova análise da decisão e em detrimento ao princípio da 

cooperação constante no artigo 6º do CPC/15, a homologação do acordo é 

a medida que se impõe, independentemente da existência de procuração 

do patrono nos autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser 

necessário para a validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não 

defesa em lei”, nada mencionando acerca da imprescindibilidade da 

representação do causídico. Nos termos da recente jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS. 

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que 

versa sobre direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, 

não depende da representação das partes por advogado, impondo-se ao 

Juízo de origem proceder ao exame do pedido de homologação. 

Precedentes desta Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 28/09/2017- grifei) APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - 

PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. O acordo 

extrajudicial envolvendo apenas direitos patrimoniais, celebrado entre 

pessoas capazes, uma vez que atenda a todos os requisitos de validade 

e não esteja inquinado de vício de vontade, enquadra-se na esfera de 

disponibilidade das partes, prescindindo da presença de advogado para 

que seja considerado eficaz e válido, não existindo óbice legal à sua 

homologação judicial. (TJ-MG - AC: 10024112761143001 MG, Relator: João 

Cancio, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013 - grifei) Assim, tratando-se de 

direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE SURTA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma 

pactuada. Transitado em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 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: 1015214-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO CARMO LADISLAU (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)

 

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020410-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031161-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY GOMES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA OAB - MT15412/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NESRINE DIB CHIBLI SALIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nos termos do art. 347 do Código de Processo Civil passo à 

organizar o presente feito. A requerida Nesrine Dib Chibli Salim, em sede 

de contestação, impugnou o benefício da gratuidade judicial concedida a 

Requerente, questionando os critérios avaliados por este juízo, bem como, 

argumentando que a mesma é proprietária de inúmeros imóveis. É notório 

que a Assistência Judiciária será garantida àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, bem como, na Lei Federal n.º 1.060/50 c/c o Código 

de Processo Civil, que regulamentam a matéria. Para o indeferimento do 

benefício exige-se a impugnação e prova em contrário, consoante § 1º e 

2º do artigo 4º da Lei nº 1050/60, o que não restou demonstrado pela 

Requerida, ora Impugnante. De igual modo, a alegação de hipossuficiência 

por parte de pessoa natural deve ser presumida verdadeira, nos termos 

do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, 

observa-se que a impugnante não comprova a atual situação financeira da 

impugnada, capaz de ensejar na revogação da assistência judiciária 

gratuita, tampouco, colaciona quaisquer provas quanto alegada “condição” 

da Requerente, ora Impugnada, de arcar com as custas processuais. 

Logo, não comprovado nos autos que a Impugnada/requerente possui 

condições financeiras de arcar com as custas do presente processo, 

ônus que cabia a Impugnante/requerida (art. 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil), a manutenção do beneficio faz-se necessário, pois 

compatível com a legislação vigente. Por fim, o simples argumento 

desprovido de provas, de que a Requerente, ora Impugnada, possui 

inúmeros imóveis não tem o condão de revogar o benefício concedido em 

decisão de ID 10181490. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso em caso semelhante ao deste processo: 

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de 

não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e 

da sua família. O fato de a parte ser proprietária de imóveis, não é entrave 

para o deferimento do benefício da justiça gratuita, mormente quando 

declara a sua impossibilidade de arcar com as respectivas custas. (Ap 

147650/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 

06/09/2013). Diante do exposto, rejeito o pedido de impugnação ao 

benefício da justiça gratuidade concedida a Requerente, ora Impugnada, 

mantendo o benefício concedido. Sendo as partes legítimas, estando 

devidamente representadas e inexistindo prejudicial a ser apreciada, dou o 

feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a ocorrência ou não da 

rescisão verbal do contrato de locação firmado entre as partes no final de 

abril de 2017. Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes, motivo pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de abril de 2018, 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 

testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do mesmo Código. 

Cumpra-se. Intimem-se as partes.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017139-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING ingressou com a 

presente Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual 

em desfavor de C A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ambos já 

qualificados nos autos. Sustenta o descumprimento do contrato diante de 

inadimplência das prestações atinentes ao aluguel, bem como, os 

acessórios da locação. Pugna pela procedência dos pedidos, com a 

rescisão do contrato de locação e o despejo da empresa Requerida. A 

inicial veio acompanhada de documentos. A requerida foi devidamente 

citada e apresentou contestação em ID 10661525, arguindo 

preliminarmente a ocorrência de litispendência com o processo de número 

1017072-81.2017.8.11.0041 que tramita junto a 7ª Vara Cível desta 

Comarca. No mérito, alegou que honrou seus compromissos até 

15/11/2015, todavia, devido a crise, não reúne mais condições de arcar 

com os encargos da locação. Argumentou que discorda dos valores 

referentes ao débito em aberto junto ao Requerente em razão da 

existência de juros e multas abusivas, bem como, que tentou resolver a 

situação junto ao credor, contudo, não logrou êxito. Informou que não tem 

mais interesse em permanecer no imóvel, razão pela qual requer a 

autorização deste juízo para deixar o imóvel com os bens que não forma 

ofertados a penhora na Ação de Execução que tramita na 7ª Vara Cível 

desta Comarca. Ao final, requer a improcedência da ação. Com a defesa 

vieram os documentos. Impugnação à contestação em ID 11731032 

rebatendo o contido na contestação e reiterando os termos da inicial. Em 

fls. 48/52 a parte Autora informou que o Requerido desocupou o imóvel 

objeto dos autos. A parte autora pugnou pela concessão da tutela de 

urgência ou evidência a fim de determinar o despejo da empresa 

Requerida do imóvel objeto dos autos (ID 11731104). Relatado o 

necessário. Decido. Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, não havendo necessidade de outras provas, até pelo entendimento 

sedimentado dos tribunais, em sintonia com o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal que assegura duração razoável do processo passo 

ao julgamento antecipado da lide. Desse modo, a antecipação do 

julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre 

devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, 

podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da 

produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos 

autos. Convém colacionar a decisão julgamento da 1ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento 956.845-SP: “Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, 

‘a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os 

elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as 

razões determinantes da decisão, como limites ao livre convencimento do 

juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova 

admitidos em direito material, hipótese em que não há se falar em 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide’; e que ‘o 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu 

entendimento’...”. Cabe ressaltar que o presente feito versa estritamente 

sobre suposto descumprimento contratual, razão pela qual, entendo ser 

suficiente para o julgamento do mérito, as provas já contidos nos autos. 

Observo que a empresa Requerida arguiu preliminarmente a existência de 

litispendência da presente ação com o processo de número 

1017072-81.2017.8.11.0041 que tramita perante a 7ª Vara Cível desta 

Comarca. Acerca do tema, discorre o doutrinador Humberto Theodoro 
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Júnior: “Ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja em curso, 

pendendo de julgamento (§3.º). Define, outrossim, o §2.º do mesmo artigo, 

o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver 

litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas as 

partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I, 26.ª, Forense, pág. 380). De igual modo, 

dispõe o Código de Processo Civil sobre a litispendência, in verbis: “Art. 

337 (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra 

quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

Logo, para que configure a litispendência, faz-se necessário a existência 

de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e os mesmos pedidos. Feita as necessárias elucidações, no caso em 

exame, observo da Ação de Execução, acima citada, que a mesma possui 

como objetivo a satisfação dos valores devidos pela Requerida referente 

ao contrato de locação. Por sua vez, na presente ação a parte 

Requerente busca a rescisão do contrato e o despejo da parte Requerida 

do imóvel, objeto da locação. Em assim sendo, não havendo a mesma 

causa de pedir e os mesmos pedidos, não há o que se falar na alegada 

litispendência, por consequência, rejeito a preliminar arguida. No mais, 

verifico que a parte Requerida pleiteou pela concessão da gratuidade 

judicial em sede de contestação, bem como, que a parte Requerente se 

manifestou contrária a concessão do benefício em sede de impugnação à 

contestação. Observa-se que a demandada é Pessoa Jurídica, e como tal, 

torna-se indispensável que ela comprove documentalmente sua 

hipossuficiência, preenchendo os requisitos para alcançar o benefício. 

Neste sentido é a jurisprudência do TJ/MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

- PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em 

se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão 

da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência. Assim, ausente a prova da 

precariedade econômica da pessoa jurídica o indeferimento é medida que 

se impõe. (AI 132928/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no 

DJE 07/12/2016). Em que pesem os argumentos trazidos pela Requerida, 

não há comprovação contábil que a empresa, ora autora, encontra-se em 

situação de comprometimento financeiro. Ressalto ainda que a Requerida 

não trouxe sequer um documento acerca da alegada condição de 

hipossuficiência, se limitando a apenas juntar declaração de 

hipossuficiência de sua sócio proprietária (ID 10701726). Desse modo, 

indefiro o pedido de justiça gratuita em favor da parte Requerida. 

Inexistindo questões prejudiciais de mérito a serem analisadas, passo ao 

julgamento do mérito. Pugna o Requerente pelo despejo da Requerida e 

rescisão do contrato firmado entre as partes. Adentrando no mérito desta 

ação, denota-se que o Requerente entabulou contrato de locação com a 

Requerida, em que este se comprometeu em adimplir os aluguéis relativos 

a locação do imóvel e demais encargos, conforme se vê do contrato 

juntado em fls. 10/17. Com efeito, a Requerente narra que deixou o 

Requerido de adimplir com prestações atinentes ao aluguel do imóvel e 

demais encargos, conforme se vê em ID 7970894 e 7970896. Por sua vez, 

a defesa da Requerida/locatária não impugnou os fatos narrados na inicial 

quanto ao não pagamento dos aluguéis e demais encargos, não 

mencionou ou trouxe nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Requerente (art. 373, II, do CPC), bem como, não comprovou o 

pagamento de nenhuma das dívidas relativas ao contrato de locação, 

objeto da lide. Assim, não havendo comprovação do pagamento dos 

aluguéis, bem como, dos acessórios indicados na exordial, corroborado 

pela ausência de prova em contrário, por si só configuram a procedência 

da ação. É nesse sentido a legislação em vigor (Lei n°. 8.245/1991): Art. 

9º A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em 

decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (Grifei) Assim, 

inexistindo prova do adimplemento da dívida oriunda do contrato de 

locação, mister declará-lo rescindido. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXECUÇÃO E DESPEJO – INÉPCIA 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MORA INTERCORRENTE 

CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATAUL E DESPEJO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas 

ações fundadas na a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de 

quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) V- 

os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados 

à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador 

levantá-los desde que incontroversos; (artigo 62. V, da Lei do Inquilinato). 

Não honrando o réu com os depósitos dos alugueis vencidos no curso da 

ação opera-se a mora intercorrente, o que autoriza a rescisão do contrato 

de locação e seu consequente despejo. Deferida a assistência judiciária 

gratuita, o pagamento das custas e honorários não se inclui na purgação 

da mora. (Ap 70986/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017) . APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DE 

LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – EXISTÊNCIA – MORTE 

DO LOCADOR PRINCIPAL – TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS 

PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ART. 11 DA LEI 8.245/91 – 

INADIMPLEMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – DEVER 

DE PAGAR – RESCISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – 

RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS 

DOMINI - ALEGAÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - 

AUSÊNCIA DE ADEQUADA FORMULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a existência de contrato verbal, verifica-se que a locação se 

estendeu por força de direito sucessório, vez que ela não se finda com a 

morte do titular do contrato, ainda que verbal. Findo o prazo ajustado, se o 

locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem 

oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo 

indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 

Comprovada a existência da locação, e em havendo o inadimplemento com 

os pagamentos dos alugueres, justo se faz a retomada do imóvel pelo 

Locador. A morte do locador não cessa, por si só, o vínculo locatício 

existente, o qual se transmite aos herdeiros. Igualmente, a ausência de 

novo ajuste acerca da locação não extingue o contrato, que se prorroga 

automaticamente por prazo indeterminado, na forma do art. 47 da mesma 

lei. Comprovado o vínculo locatício, assim como o inadimplemento dos 

aluguéis, deve ser desfeita a locação, impondo-se, em consequência a 

desocupação do imóvel e o pagamento dos valores devidos A relação 

locatícia entre as partes, através de contrato verbal, afasta os requisitos 

necessários para o acolhimento da exceção de usucapião sobre o imóvel 

- posse mansa e pacífica, animus domini e prescrição aquisitiva. O pleito 

de retenção por benfeitorias não se coaduna, por ausência de provas, 

incumbindo à parte de especificar exatamente o que realizou no imóvel e 

os valores que gastou. Ausente isto, não há direito. (Ap 66578/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). 

Desse modo, tenho que os pedidos de rescisão do contrato de locação e 

o despejo da Requerida devem ser acolhidos, conforme pleiteado na 

inicial. Por fim, cabe ainda ressaltar que a discussão referente aos débitos 

em aberto, relacionados ao contrato de locação, deverá ser discutida na 

ação em que se busca a satisfação dos mesmos, no caso, a Ação de 

Execução número 1017072-81.2017.8.11.0041 que tramita perante a 7ª 

Vara Cível desta Comarca. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

9º, III, da Lei n°. 8.245/1991 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial da presente 

Ação de Despejo ajuizada por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em 

face de C A Comércio de Alimentos Ltda - Me, para: 1) Declarar rescindido 

o contrato de locação firmado entre as partes; 02) Determinar o despejo 

da empresa Requerida; e 03) Condenar a Requerida ao pagamento das 

custas judiciais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, com base no que dispõe o artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para desocupação voluntária do imóvel pela Requerida (art. 63, § 1º, “a” e 

“b”, da Lei 8245/91), sob pena de ser efetuado o despejo, na forma do art. 

65 da Lei 8245/91. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037270-42.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIAS 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037270-42.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem acerca do laudo pericial anexado ao Id.11896686. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

LUZIA HELENA DE SOUZA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a audiência conciliatória não chegou a ser realizada, 

em razão de ter sido a precatória preparada pela requerente sem tempo 

hábil para cumprimento, tendo esta, requerido a designação de nova data. 

Isto posto, defiro o pedido formulado pela requerente na movimentação Id 

10644834, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente 

no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser 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. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, por precatória conforme determinado no Id 5586717, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003965-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O Condomínio requerente formula pedido de Gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcas com as despesas 

processuais. Os documentos anexados nos autos não são suficientes 

para afastar a presunção de pobreza jurídica do condomínio, visto que o 

fato de estar atravessando por momentos de dificuldades financeiras, não 

tem o condão de justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita, 

sendo necessária a prova cabal da ausência de recursos financeiros. 

Nos demonstrativos financeiros apresentados vê-se despesas lançadas 

que não são fixas, cujos valores seriam suficientes para pagar as custas 

processuais. Dessa forma, considerando que a má situação financeira 

não significa a ausência total de recursos, bem como, não restando 

demonstração eficaz que o recolhimento das custas trará prejuízo à 

manutenção das atividades do condomínio, indefiro o pedido de gratuidade 

da Justiça, intime-se o requerente, por seu patrono via DJE, para no prazo 

de 15 dias, recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial - o artigo 290, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004296-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BARROS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 02 de Fevereiro de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do NCPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004354-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, 

instruída com os documentos necessários, incluindo a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, onde o requerente declara que não 

ter interesse na realização da audiência conciliatória. Em que pese o 

desinteresse manifestado expressamente pelo autor, em relação à 

audiência conciliatória, porém, no CPC em vigência a designação da 

conciliação passou a ser obrigatória, posto que, o réu não é mais intimado 

para responder a ação, e sim, para comparecer a audiência designada. 

Isto posto, dando cumprimento à disposição contida no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004332-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MIRELLA VICENTE DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOSE JUELCI VANDRESEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais, onde os autores pedem a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com os 

documentos necessário, incluindo os comprovantes de rendimentos dos 

requerentes, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Isto posto, dando cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio 

do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004373-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER LUZ DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais, onde o autor requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com os 

documentos necessário, incluindo o comprovante de rendimento do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Isto posto, dando cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio 

do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004457-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO LUIZ DA COSTA MOREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pelo requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual 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. Estando a 
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conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SANTANA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual 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. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 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. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000083-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE ARCIMAL LEONCIO DOS SANTOS (AUTOR)

ALENIL LUIZA DA SILVA (AUTOR)

CUSTODIA LOPES VALENTIM (AUTOR)

CLEITON MOREIRA EVANGELISTA (AUTOR)

ERINALDO VENANCIO DOS SANTOS (AUTOR)

MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE (AUTOR)

BENEDITO DA CONCEICAO DIAS (AUTOR)

NANGIPE RODRIGUES VALENTIM (AUTOR)

JOARI FONTES DA SILVA (AUTOR)

EUNICE VILA ARTIAGA (AUTOR)

MARIODETE DOS SANTOS GROCHEVISKI (AUTOR)

MARCIONILIA FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

EVA AMELIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022551-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020882-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOMLION BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE MAQUINAS DE CONCRETO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIA ANDRADE LOPES OAB - CE27500 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CIELT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Devido ao equívoco no cadastramento do patrono da parte autora, 

certifico novamente que: "tendo em vista a informação da Srª Gestora da 

Central de mandados que o valor recolhido é insuficiente para 

cumprimento da diligencia, encaminho intimação da parte requerente para, 

providenciar o recolhimento da complementação da guia pública de 

diligencia do oficial de justiça".

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1016567-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETH PEREIRA ALVES OAB - RS9884 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARONEZI (REQUERIDO)

EDSON LUIZ CASAGRANDE (REQUERIDO)

MOACIR CASAGRANDE (REQUERIDO)

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme decisão constante no id n. 8303261, mantenho os 

autos em cartório pelo prazo de 10 (dez dias), a fim de que a parte 

interessada possa providenciar a impressão. Findo esse prazo, após 

certificação, os autos serão remetidos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000678-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALONSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA OAB - MT18617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000678-62.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aviada por 

MARLENE ALONSO DE SOUZA em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de 

urgência que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da Autora e suspensa a 

cobrança reputada indevida. Assevera o Requerente que é consumidora 

da Requerida através da unidade consumidora nº6/219551-9 recebeu em 

sua residência faturas em valores exorbitantes em relação aos consumos 

de energia elétrica dos meses de maio a julho/2017 no valor de R$533,13 

(quinhentos e trinta e três reais com treze centavos), dividido em parcelas 

seis parcelas com vencimento em 28/12/2017, 28/01/2018, 28/02/2018, 

28/03/2018, 28/04/2018 e 28/05/2018, em razão de suposto dano 

encontrado no medidor da Autora após perícia unilateral. Assim, não tendo 

condições de adimplir o valor relativo a recuperação de consumo cobrado 

pela Requerida, sobretudo por considerar indevido o débito, a Requerente 

propôs a presente ação objetivando em sede de tutela de urgência: [...] 

concessão da Tutela Antecipada, “inaldita altera parte”, objetivando que 

seja suspensa as cobranças e inclusão do nome da requerente no SPC e 

SERASA, com relação ás faturas avulsas com vencimento em 

28/12/2017;28/01/2018;28/02/2018;28/03/2018;28/04/2018 e 28/05/2018, 

até o julgamento final da presente lide, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por este Douto Juízo. [...]. (sic Id.11362470 pág.10) É o 

necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. 

O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de 

serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, a 

probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um 

lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, 

também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do 

motivo que levou à recuperação de consumo do período já adimplido pela 

Autora. Assim, considerando que a boa-fé é presumida, e a 

hipossuficiência comprovada da Autora para adimplir os débitos 

faturados, entendo plausível o deferimento da tutela vindicada, a fim de 

que seja mantido o fornecimento de energia elétrica na residência da 

Autora até a apuração da verdade real, por se tratar de serviço essencial, 

bem como que a Ré se abstenha de realizar cobrança das parcelas da 

recuperação de consumo sub judice. Da mesma forma, o perigo de dano e 

de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Demais disso, a Resolução nº414/2010 da ANEEL prevê a 

interrupção dos serviços imediatamente nas seguintes hipóteses: Art. 172. 

A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 

173,ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do 

serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de 

serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das 

obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine 

o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação 

específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da 

distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, 

desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; 

Portanto o não pagamento das faturas relativas a recuperação de 

consumo dos meses de maio a julho/2017, demonstra que a Requerida 

está autorizada a realizar o corte do serviço, respeitados os tramites 

regulamentares estabelecidos pela ANEEL. Destarte, o perigo do dano 

também esta caraterizado para o deferimento da medida preventiva, até 

que se discuta a legalidade da cobrança. Por oportuno, assinalo que esta 

decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de 

apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do juízo, 

sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 1) ABSTENHA de suspender, ou se for 

o caso, RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços na Unidade 

Consumidora 6/219551-9 da parte Autora MARLENE ALONSO DE SOUZA, 

registrada no endereço residencial localizado na rua 43, quadra 51, casa 

15, CPA III, setor 3, bairro Morada da Serra, nesta Capital, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 

71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que 

fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 2) ABSTENHA de enviar, ou 

EXCLUA, os dados da Autora aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), ou efetuar qualquer cobrança 

em relação aos débitos discutidos nesta ação (recuperação de consumo 

dos meses de maio a julho/2017, com parcelamento realizado com 

vencimento em 28/12/2017, 28/01/2018, 28/02/2018, 28/03/2018, 

28/04/2018 e 28/05/2018), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais). 3) DEFIRO liminarmente a inversão do ônus da prova 

em favor da parte Requerente, ante a sua hipossuficiência técnica, isso 

com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

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

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023854-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEMATECH S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CRISTIANO MORAIS OAB - PR26378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação 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)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004218-21.2018.8.11.0041 AUTOR: REJANE DA 

SILVA ALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT 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 Rejane da Silva Alves em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados 

nos autos. Alega, a requerente, que é consumidora dos serviços da 

requerida através da unidade consumidora nº 6/1350526-8. Assevera que 

possui uma média de consumo de R$ 30,00 (trinta reais) a R$ 50,00 

(cinquenta reais). Todavia, aduz que a fatura do mês de dezembro/17, no 

valor de R$ 172,01 (centro e setenta e dois reais e um centavos) 

afasta-se da média de consumo. Aduz ainda que, aos 04.01.2018, 

recebeu mensagem da requerida informando que sua unidade foi faturada 

pela média nos meses de outubro e novembro de 2017, pois os leituristas 

não conseguiram realizar a leitura devido a uma irregularidade na caixa de 

medição. Diz, por fim que, no dia 21.02.2018 teve os serviços de energia 

suspensos. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida restabeleça os serviços de energia. 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 que a fatura com vencimento em dezembro de 

2017 no valor de R$ 172,01 (cento e setenta e dois reais e um centavo) se 

destoa das faturas anteriores do mesmo ano, conforme análise das 

demais faturas acostadas no Id nº 11883962. Outrossim, o histórico de 

contas constante no Id nº 11883962, demonstra que as demais faturas no 

ano de 2017 encontram-se quitadas, fato que leva crer que o corte se deu 

em razão do inadimplemento da fatura objeto dos autos com vencimento 

em 18.01.2018. Ademais, em que pese a comunicação da requerida de 

que nos meses de outubro e novembro de 2017 a unidade consumidora foi 

faturada pela média, em razão de irregularidade na caixa de medição, é 

cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que 

é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos quando o débito 

for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurado de 

forma unilateral. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. 

DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. 

VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE COM BASE NAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO 

PARA ESTABELECIMENTO DE TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for 

decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes.” [...] 4. Agravo 

Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/3/2015). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente estará privada da 

utilização de um serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido 

seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente 

retornar ao status quo ante, com a regular suspensão do fornecimento de 

energia. Não obstante presente os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores 

supostamente excessivos das faturas não retira da parte autora a 

obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, posto 

que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica, da unidade 

consumidora UC nº 6/1350526-8, sem sem prejuízo de suspensão em 

razão de fatura cujo pagamento não restou comprovado nos autos. 

CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do 

valor que a parte autora entende devido na fatura questionada 

(dezembro/2017), observando-se, para tanto, a média de consumo relativa 

aos três meses anteriores ao período contestado (meses 11, 10 e 

09/2017). Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

concessionária demandada, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

do Código de Processo Civil), 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. 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 14 de maio de 2018, às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora não recolheu 

custas, tampouco realizou o pedido de justiça gratuita, intime-a, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas ou formule o pedido 

de justiça gratuita. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de Janeiro de 2018. Bruno 

D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003011-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA APARECIDA LISBOA OAB - MT9558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA PATRICIA TIBALDI (RÉU)
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CUIABÁ AUTOS Nº 1003011-84.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

ANTONIO SILVA PRADO RÉU: GRASIELA PATRICIA TIBALDI AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Despejo para Uso Próprio c/c Ação de 

Cobrança de Alugueis, Luz e Água, com pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por Marcos Antonio da Silva Prado em desfavor de Grasiela 

Patrícia Tiboldi, ambos qualificados nos autos. Consta na inicial que a parte 

autora firmou contrato de locação, com data de início em 16.12.2015 e 

término em 16.06.2016, tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, 

situado na Rua J, Quadra 04, Lote 07, s/nº, Bairro Nova Conquista, 

Cuiabá/MT. Sustenta, ainda, que tendo finalizado o período contratual e, 

pretendendo a retomada do imóvel para o uso de sua enteada, solicitou a 

desocupação do imóvel no período de 30 (trinta) dias, todavia a requerida 

se recusa a sair do imóvel. Aduz que a requerida deixou de pagar o 

aluguel, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), nos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2016, estando inadimplente, 

inclusive, com as faturas de energia. Assevera, ainda, que tentou por 

diversas vezes receber o débito e a desocupação do imóvel, todavia sem 

obter êxito. Ao final, a parte requerente postula a concessão da liminar de 

despejo. É a síntese. DECIDO. Na presente ação, pretende o locador 

despejar a locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos 

locatícios, bem como para uso de sua enteada. As possibilidades de 

despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, 

incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “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 

à 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.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. Com 

relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes 

(Id. nº 11714327), que se trata de locação para fim residencial com 

vigência inicialmente fixada até 16.06.2016 (cláusula segunda), sendo que 

não restou ajustada nenhuma das garantias supracitadas. Em que pese à 

parte requerente aduzir também que visa a desocupação para uso de sua 

enteada, é cediço que essa hipótese não está abarcada nas hipóteses 

liminares previstas no art. 59 Lei nº 8.245/1991, todavia, diante da 

inadimplência informada pela parte autora, é cabível o despejo liminar nos 

termos do art. 59, IX, da Lei 8.245/1991. Ademais, constam nos autos as 

notificações extrajudiciais enviadas as quais indicam a inadimplência da 

locatária (Id nº 11714331 e 11714339). Portanto, demonstrada de forma 

clara a relação existente entre as partes, assim como estando 

preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar 

postulada pela promovente, ficando o despejo condicionado à prestação 

de caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido 

no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, necessário ressaltar que a 

ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o prazo para 

desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do citado art. 59. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, determino o quanto 

segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar caução, no valor equivalente a 

três meses de aluguel; 2. Prestada a caução, EXPEÇA-SE o mandado de 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, efetue depósito 

judicial do valor total devido, sob pena de despejo compulsório. 3. Não 

desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a mora pela parte 

requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo coercitivo do 

imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, com a 

consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 4. 

Uma vez efetivado o despejo, remova os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, 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 14 de Maio de 2018, às 

12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, Sala 01. 

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). 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada no Id nº 11714408, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002966-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELIA MARTINS LOPES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLLON VINICIUS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002966-80.2018.8.11.0041 AUTOR: KELIA MARTINS 

LOPES VILELA RÉU: MAYLLON VINICIUS DA SILVA AT Vistos em 

Correição. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Kelia 

Martins Lopes Vilela, inventariante e representante do espólio de Claudio 

Vilela Junqueira, em desfavor de Mayllon Vinícius da Silva, ambos 

qualificados nos autos. A parte autora alega que firmou contrato de 

locação com data de início 01.07.2012 e término em 01.07.2013, tendo 

como objeto o imóvel situado na Rua Rio Aricá, nº 21, quadra 08, Kitnet 07, 

Bairro Grande Terceiro, nesta urbe. Aduz que, pelo instrumento contratual 

firmado, o requerido se comprometeu a pagar até o dia 05 (cinco) de cada 

mês o valor do aluguel no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais), sendo que no período de 2016 a 2017 o valor do aluguel foi 

reajustado para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Menciona que o 

requerido deixou de pagar o aluguel de novembro/2016 a fevereiro de 

2018, perfazendo um débito no valor de R$ 11.296,92 (onze mil duzentos 

e noventa e seis reais e noventa e dois centavos). Sustenta, ainda, a 

requerente que, em razão da inadimplência, notificou o requerido para que 

pagasse os débitos ou desocupasse o imóvel. Todavia, os avisos de 

recebimento informam a mudança do réu de endereço. Por essas razões, 

a parte autora postula pela concessão da liminar de despejo. É a síntese. 

DECIDO. Na presente ação, pretende o locador despejar o locatário em 

razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. As 

possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 

8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “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 

à 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.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. No caso 

nos autos, o contrato constante no Id nº 11709391, menciona, a existência 

de fiador, quem seja, Lucilene Rosa da Silva. Todavia, em que pese a 

menção da fiadora, analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a 

mesma não assinou o respectivo contrato, sendo, portanto, inexistente a 

garantia. À propósito, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR 

CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FIADORA - GARANTIA INEXISTENTE 

EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - RECURSO PROVIDO.” (TJ/SP, AI 

20369525120178260000, 33ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Luis 

Eurico, Julgado em 10.04.2017). “LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Despejo por 

falta de pagamento. Contrato sem a assinatura de fiador. Contrato que 

deve ser considerando sem garantia. Aplicação do art. 59, IX, com as 

alterações da Lei nº 12.112/09. Agravo desprovido.” (TJSP; AI 

2129698-69.2016.8.26.0000; Ac. 9855461; São Paulo; Trigésima Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 28/09/2016; DJESP 

14/10/2016). Portanto, demonstrada de forma clara a relação existente 

entre as partes, assim como estando preenchidos os requisitos exigidos, 

impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, ficando o 

despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de 

aluguel, consoante estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado 

outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º do citado art. 59. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, 

por conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para 

prestar caução, no valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada 

a caução, EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no 

mesmo prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de 

despejo compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem 

purgada a mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado 

de despejo coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas 

e coisas, com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, 

mediante termo. 4. Uma vez efetivado o despejo, remova os bens 

encontrados, se o interessado não os remover, cabendo à parte autora 

disponibilizar ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento 

da ordem. 5. Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força 

policial e o arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de 

Processo Civil. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela decração 

constante no Id nº 11709443, 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 08 de maio de 2018, às 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. 

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. 

Consigne-se, no instrumento de citação, que a parte requerida poderá 

evitar a rescisão da locação mediante depósito judicial do valor total 

apontado na exordial, acrescido dos eventuais aluguéis que vencerem no 

curso da lide, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito. INTIMEM-SE as partes 

da data designada para a audiência de conciliação, com as advertências 

do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio 

de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034477-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JUNIOR DE ALCANTARA LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BORGES FREITAS OAB - SP188600 (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES FREITAS OAB - 831.989.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034477-33.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: WILLIAM 

JUNIOR DE ALCANTARA LIMA PROCURADOR: ROGERIO BORGES 

FREITAS EMBARGADO: GILBERTO MALTZ SCHEIR W Vistos em 

Correição. A ação de execução associada aos presentes embargos não 

se encontra garantida por penhora ou depósito, não tendo, ainda, a parte 

embargante oferecido caução. Outrossim, não vislumbro na hipótese o 

preenchimento dos requisitos que autorize a concessão da tutela de 

urgência. Desta forma, nos termos do art.919, §1°, do Código de Processo 

Civil[1], INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos. Não obstante, RECEBO os embargos à execução para 

discussão, determinando que a parte embargada seja intimada para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do 

Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.”

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007201-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO)

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de subscrever o termo de caução expedido, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012626-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR)

FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012626-35.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIO ADRIANO 

COELHO GONCALVES, MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES RÉU: 

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AT Vistos em Correição. 

Nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, RECEBO o 

aditamento constante na petição de Id. nº 7985830, vez que não efetivada, 

ainda, a citação. Ante o teor da certidão constante no movimento Id. nº 

11121682, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 

2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 04. Compulsando os autos, verifico que não consta informação 

quanto à devolução da carta de citação. Assim, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias [aditando-se, 

se for o caso, a carta precatória expedida], 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). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINES MARQUES MENDONCA OAB - MT9967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

unimed cuiaba cooperativa de trabalho medico (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004394-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULINE 

DE ARRUDA RODRIGUES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela provisória de urgência, ajuizada por Pauline de Arruda Rodrigues, 

em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que possui vínculo 

contratual com a requerida desde 01.02.2018. Assevera que, aos 

24.02.2018, foi acometida de tonturas severas acompanhada de forte 

dores abdominais, ocasião em que foi encaminhada ao pronto atendimento 

do hospital São Mateus. Sustenta que, o médico plantonista diante do 

caso, determinou a realização de exames, sendo constatada infecção de 

natureza grave, com risco de morte, necessitando de internação urgente. 

Menciona que, no momento de providenciar a internação, teve seu pedido 

negado, sob o argumento de que a carência do plano não cobriria a 

internação desejada pelo médico, pois havia menos de 01 (um) mês da 

data de contratação. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

provisória de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e 

custear a internação. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que o quadro de saúde da 

parte autora é grave, com prognóstico de risco de morte e/ou 

agravamento da doença, conforme ressai do atestado médico constante 

no Id nº 11910888. Em que pese a parte autora não ter acostado o 

contrato firmado com a requerida, ao que se extrai da inicial, o instrumento 

foi pactuado aos 01.02.2018, ou seja, a menos de 01 (um) mês. É 

permitida a elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período 

de carência, no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos 

casos de urgência e emergência, é obrigatória a cobertura de 

atendimento, afastando assim, qualquer incidência de período de carência, 

in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I 

- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em 

declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 

gestacional.” Outrossim, ainda que levando em consideração o período de 

carência, ressai do art. 12, inciso V, alínea c, da supracitada Lei, que em 

casos de urgência e emergência o atendimento deve ser coberto no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro horas).Veja-se: “Art. 12. São facultadas a 

oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV 

deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas 

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo 

máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e 

oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro 

horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Destarte, a 

cláusula que estipula o cumprimento do período de carência, 

voluntariamente aceito, merece mitigação em casos de urgência e 

emergência. Além disso, na hipótese dos autos, aguardar-se o decurso do 

período de carência ou decisão de mérito acerca da validade ou não da 

recusa administrativa da mantenedora, mostra-se inadequado em face dos 

princípios constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. 

À propósito, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE 

– RECUSA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E COMPORTA REDUÇÃO – JUROS 

DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM 

PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a 

situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de emergência. A recusa de tratamento considerada 

indevida implica em clara violação à dignidade da parte autora e 

perturbação do seu bem estar emocional e psicológico, o que justifica a 

condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de 

indenização.Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo 

inicial dos juros moratórios é a data da citação.( TJ/MT, Ap 97272/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –- PLANO DE 

SAÚDE – PACIENTE RECÉM NASCIDO DIAGNOSTICADO COM BRONQUITE 

AGUDA QUE EVOLUIU PARA PNEUMONIA – DECLARAÇÃO MÉDICA 

ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI - TRATAMENTO 

DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – 

PERÍODO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DO 

TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

35-C DA LEI N. 9.656/98 – RECURSO DESPROVIDO.É permitida a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência. 

Todavia, “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” (artigo 

35-C da Lei 9.656/98).” ( TJ/MT, Ap 110164/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) Indiscutível, 

portanto, que, em um juízo de ponderação, deve-se reconhecer à 

plausibilidade do direito alegado pela autora. No que tange ao perigo de 

dano, emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não 

viabilização do tratamento lhe imporá risco à saúde e à própria vida. Dessa 

forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os 

direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se 

sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente 

perigo de dano. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, autorize e custeie a internação da parte autora em 

ambiente adequado ao seu tratamento. No prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da sua intimação, deverá a requerida juntar nos autos 

comprovação do cumprimento da decisão. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 16 de 198



liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 15 de Maio de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, ante a ausência de procuração nos 

autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de procuração, sob pena 

de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a urgência 

que o caso requer. Cuiabá, 26 de Fevereiro 2018. Bruno D’Oliveira 

Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004122-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004122-06.2018.8.11.0041 

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 os autores possuem 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, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004042-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004042-42.2018.8.11.0041 

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, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículos próprios. 

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 No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO 

À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. 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. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012361-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRUNO BRAGA QUEROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1012361-33.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RICARDO BRUNO BRAGA QUEROZ REQUERIDO: PORTO 

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

Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
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GERAIS (id. 11282434), contra a sentença proferida no id. 10592679, ao 

argumentando que a mesma incorreu em erro material ao citar a data do 

sinistro. Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm 

como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. 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”. Da análise acurada da sentença 

embargada, cumpre esclarecer que realmente ocorreu um erro material no 

que tange a data do acidente, uma vez que constou na parte dispositiva o 

dia 08.03.2015, quando na verdade deveria constar 19.01.2017. Diante do 

exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, para somente sanar o erro material, fazendo 

constar que o sinistro ocorreu em 19.01.2017, data inicial para incidência 

de correção monetária fixada na sentença guerreada. No mais, mantenho 

a sentença, como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá–MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019997-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OSCAR FERNANDES (REQUERENTE)

JOSE EUSEBIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO (REQUERENTE)

LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

PALMIRO BISPO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA CRISTINA DA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da 

parte autora. Impulsiono estes autos para intimar pessoalmente a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 cinco dias, sob 

pena de extinção. Cesar Adriane Leôncio Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017812-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DE MEDEIROS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017812-39.2017.8.11.0041 AUTOR: WEVERTON 

FERREIRA DE MEDEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 26 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: 1014302-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

 

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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038001-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARLOS VINHAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA CONSTRUTORA, COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038001-38.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

EDINALDO CARLOS VINHAL EXECUTADO: PANTA CONSTRUTORA, 

COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME IMPULSIONAMENTO Intimação da 

parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 26 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: 1003090-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003090-63.2018.8.11.0041 

AUTOR: ELIENAI OLEGARIO PEREIRA RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente feito 

pelo procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003566-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AGUSTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003566-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON AGUSTINHO RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - Sala 

7. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, 

§ 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019084-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019084-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANA VIEIRA DA SILVA CAMPOS RÉU: VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, cumpre informar que foi proferida decisão determinado o 

recolhimento e/ou apresentação das custas processuais iniciais, o que foi 

cumprido pela parte requerente conforme petitório e comprovantes de 

recolhimento de ID. 10215796, 10215812 e 10215825. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. A parte autora narra que, em 29/12/2012, 

acompanhada de seu noivo na época, firmou com a segunda requerida um 

instrumento particular de promessa de compra e venda de unidades 

autônomas, tendo como objeto um apartamento na Torre Dom Bosco do 

Condomínio Vero, localizado na Rua Pimenta Bueno, s/nº, área “C”, bairro 

Centro Sul, em Cuiabá-MT. Narra que fora firmado o valor de R$ 

295.696,23 (duzentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e seis 

reais e vinte e três centavos), sendo que ficaria o montante de R$ 

225.621,71 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e 

setenta e um centavos) para ser financiado junto à instituição financeira 

que a requerente escolhesse. Elucidam ainda que cumpriu com toda a sua 

obrigação referente às parcelas assumidas, no entanto ao chegar o 

momento de financiar o valor restante, escolhe a instituição financeira 

CAIXA, assim rapidamente teve seu crédito pré-aprovado, no entanto 

quando da liberação do valor a título de financiamento, a instituição 

financeira, lhe informou que só disponibilizaria referido valor após a 

regularização do imóvel que estava hipotecado para o Banco Bradesco 

S.A. Salienta que, diante desta informação procurou a segunda requerida, 

quando lhe foi informado que resolveria o mais breve possível a baixa da 

hipoteca ao imóvel, contudo não foi o que aconteceu, uma vez que a baixa 

da hipoteca só veio ocorrer em data de 13 de maio de 2016, 

aproximadamente 4 meses após a requerente ter dado entrada no 

financiamento. Elucida, que quando foi confirmada pela segunda requerida 

a baixa na hipoteca no registro do imóvel, teve que fazer outro 

requerimento de financiamento, entretanto a CAIXA não deferiu o 

financiamento no valor total, dessa forma não conseguindo o 

financiamento para quitar o contrato, tentou rescindir de maneira pacífica o 

instrumento particular firmado com as requeridas, restando infrutífera, 

devido a inúmeras cobranças abusivas que estariam no contrato de 

adesão. Pugna em sede de antecipação de tutela para que seja 
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determinado que as requeridas depositem em juízo a importância de R$ 

30.710,06 (trinta mil setecentos e dez reais e seis centavos), a título de 

rescisão contratual, uma vez se tratar de valores incontroversos. Com a 

inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas e Perdas e danos 

com Pedido de Tutela de Tutela Provisória proposta por ADRIANA VIERA 

DA SILVA CAMPOS em desfavor de VERO EMPREENDIMENTOS e 

CONSTRUTORA LOPES, devidamente qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido, que estabelece as regras regentes da 

relação. Portanto, aplicável as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que ensejam 

desrespeito à dignidade da pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o 

art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado sopesar a 

relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente proteger o bem 

jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo 

ante. Adiante, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à 

existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio 

de dano ou risco ao resultado do processo. Os autores pugnam pela 

determinação para que as requeridas depositem em juízo a importância de 

R$ 30.710,06 (trinta mil setecentos e dez reais e seis centavos), uma vez 

se tratar de valores incontroversos. Adiante, verifica-se nos autos, o 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 8195130), que 

demonstra a relação jurídica havida entre as partes. Assim, os requisitos 

legais no presente caso encontram-se configurados, em sede de 

cognição sumária. Com efeito, a probabilidade do direito esta 

caracterizada pelo documento de Cálculo Rescisório fornecido por uma 

das requeridas (ID 8195270), demonstrando o valor incontroverso. 

Ademais, o perigo de dano torna-se visível considerando o valor investido 

pela requerente. Outrossim, a Súmula 543 do STJ, regulamenta a 

devolução de valores nos contratos de compra e venda de imóvel, 

vejamos Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 

ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento.(Súmula 543, Segunda Seção, Julgado em 

26/08/2015 – DJE 31/08/2015) No caso em apreço, em sede de cognição 

que se encontra, há de se esperar maior dilação probatória, para ser 

verificado de quem advêm à culpa para a rescisão do contrato objeto da 

presente demanda. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da 

antecipação da tutela. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul: “EMENTA-AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA - 

VÍCIO NO PRODUTO - ENTREGA DO BEM E DEPÓSITO JUDICIAL DO 

VALOR PAGO - FUNDAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A REFORMA DA 

DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo razões que justifiquem 

a reforma do julgado, deve ser mantida a decisão agravada 

regimentalmente”. (Processo:AGR 40087618820138120000 MS 

4008761-88.2013.8.12.0000 Relator(a):Des. Julizar Barbosa Trindade. 

Ju lgamento :03 /09 /2013 Órgão  Ju lgador :2 ª  Câmara  C íve l . 

Publicação:15/05/2014). Destaquei. Nesse passo, estando pendente ação 

em que se discute a rescisão contratual e os valores a serem restituídos, 

razoável assegurar que a prestação jurisdicional surtirá seus efeitos 

quanto à utilidade do resultado. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida, tendo em vista que o valor depositado ficará 

vinculado a essa demanda até ulterior decisão desse juízo. Quanto a 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, 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;...” 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)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida efetue depósito judicial do 

montante incontroverso e investido pelo autor decorrente do contrato 

discutido nessa demanda, deduzido o valor da cláusula penal, até a 

formação da convicção acerca do juízo da culpa. Considerando que o 

valor ficará vinculado a essa demanda, não havendo irreversibilidade, 

deixo de exigir caução real. Ademais, após o depósito, defiro ao 

demandado o direito de comercializar o imóvel objeto da lide, tendo em 

vista que o promitente comprador pretende a rescisão contratual, não 

havendo pretexto para aguardar o deslinde desta demanda para posterior 

venda do imóvel. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/04/2018 às 11h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031292-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA MIRANDA OJEDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031292-84.2017.8.11.0041 AUTOR: QUITERIA DE 

FATIMA ARRUDA RÉU: MIRELA MIRANDA OJEDA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004275-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON WASHINGTON DA SILVA (AUTOR)

CRISTINA MARIA DOS SANTOS BOSSANI (AUTOR)

LAURINDO PEIXOTO DE AZEVEDO NETO (AUTOR)

JOAO GOMES FILHO (AUTOR)

ENEDITE TITO GOMES (AUTOR)

ALINETE SIQUEIRA PINTO DA SILVA (AUTOR)

MARIA MACHADO FRAGA (AUTOR)

ALAIDES FRAGA LOPES (AUTOR)

OSAIR DIAS RAMALHO (AUTOR)

JONATAS JOSE DE SOUZA (AUTOR)

GIOVANI MORAES BORGES (AUTOR)

MARIA SONIA NUNES FERREIRA (AUTOR)

KELLY BEATRICE SOUZA E SILVA (AUTOR)

EDILSON APARECIDO CARDOSO (AUTOR)

IRANA SILVA FREITAS (AUTOR)

ALEXANDRO CONDE DE MORAES (AUTOR)

ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA (AUTOR)

EMILIANA MARIA BISPO (AUTOR)

JUMAR MOREIRA MAGALHAES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004275-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUMAR MOREIRA MAGALHAES SANTOS, IRANA SILVA FREITAS, 

ALEXANDRO CONDE DE MORAES, EDILSON APARECIDO CARDOSO, 

KELLY BEATRICE SOUZA E SILVA, MARIA SONIA NUNES FERREIRA, 

GIOVANI MORAES BORGES, JONATAS JOSE DE SOUZA, OSAIR DIAS 

RAMALHO, ALAIDES FRAGA LOPES, MARIA MACHADO FRAGA, ALINETE 

SIQUEIRA PINTO DA SILVA, JOAO GOMES FILHO, ENEDITE TITO GOMES, 

CRISTINA MARIA DOS SANTOS BOSSANI, LAURINDO PEIXOTO DE 

AZEVEDO NETO, HUDSON WASHINGTON DA SILVA, EMILIANA MARIA 

BISPO, ROSALVA FRANCISCA DE JESUS MARASCA RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

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, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 12 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBR2513 MT HONDA/CG 160 FAN ESDI 2016 2016 ALEXANDRO CONDE 

DE MORAES Sim ui-button ui-button OAY7599 MT CHEV/PRISMA 1.4AT 

ADV 2015 2016 CRISTINA MARIA DOS S. BOSSANI Sim ui-button ui-button 

OBP3851 MT FIAT/WEEKEND ADVENTURE 2014 2015 OSAIR DIAS 

RAMALHO Sim ui-button ui-button QBE0476 MT R/FEDERAL LG 2014 2014 

LAURINDO PEIXOTO DE A NETO Não ui-button ui-button OBJ4586 MT 

DAFRA/ZIG 50 2013 2014 ALAIDES FRAGA LOPES Não ui-button ui-button 

OBM2742 MT CHEV/PRISMA 1.4MT LT 2013 2013 EDILSON APARECIDO 

CARDOSO Não ui-button ui-button NJN9871 MT FIAT/UNO MILLE WAY 

ECON 2011 2011 IRANA SILVA FREITAS Sim ui-button ui-button NPP4876 

MT CHEVROLET/CLASSIC LS 2010 2011 CRISTINA MARIA DOS S. 

BOSSANI Sim ui-button ui-button KAM4682 MT I/RENAULT CLIO 

EXP1016VS 2007 2008 ALAIDES FRAGA LOPES Sim ui-button ui-button 

JYE7226 MT VW/PARATI GL 1.8 1995 1995 LAURINDO PEIXOTO DE 

AZEVEDO NETO Não ui-button ui-button HQP5770 MT GM/CHEVETTE 1991 

1991 HUDSON WASHINGTON DA SILVA Não ui-button ui-button JYH8488 

MT VW/FUSCA 1600 1975 1975 GEOVANI MORAES BORGES Não 

ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de 

trabalho ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO 

À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. 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, 
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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. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003898-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003898-68.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JESSE MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL 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, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBW7627 MT CHEV/PRISMA 1.0MT ADV 2014 2015 JESSE MOREIRA DE 

SOUZA Sim ui-button ui-button Ademais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” 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. Além disso, o 

salário percebido pela requerente (conforme comprovante de rendimentos 

IDs 11811859, 11811873 e 11812179) é consideravelmente superior ao da 

média nacional [1]. Assim, seus rendimentos são suficientes para arcar 

com as custas processuais. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO 

DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não 

ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, 

são suficientes para o pagamento das custas processuais que, em 

relação ao valor em discussão não se mostra significativo a justificar o 

deferimento da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO 

GUEDES – 16/12/2016). Destaquei. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito 

[1]Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache :J l cC iQ71s jwJ :no t i c i as . r7 . com/economia / sa la r i o - m e d i o - 

do-brasileiro-cresce-44-em-dez-anos-e-chega-a-r-1725-04122015+&cd= 3

&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015645-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015645-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALVARO AZEVEDO MARQUES REQUERIDO: ANGELICA 

ANAI ANGULO Vistos etc. INTIME-SE a parte autora para manifestar 

acerca da Correspondência Devolvida (Id. 9994210) Após, volvam os 

autos conclusos para designação de nova audiência. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004503-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACV - MINERACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEDA VICARI OAB - MT0013796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004503-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: ACV - MINERACAO LTDA - ME RÉU: ESCAVASUL 

CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se de processo 

em fase de cumprimento de sentença movido por ACV MINERAÇÃO LTDA 

ME em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. Após a apresentação do pedido de 

execução de sentença (id. 9753560), aportou aos autos petição da parte 

executada (id. 11375734), informação que foi deferido o processamento 

do pedido de recuperação judicial na data de 11/12/2017, bem como que 

crédito exequendo encontra-se dentre os créditos sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, e que por isso, a presente execução deve ter seu 
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curso suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Desse modo, 

intime-se a parte exequente para em 15 (dez) dias se manifestar quanto 

aos termos da petição acima indicada, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos para análise e decisão. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMAILTON DOS SANTOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001949-09.2018.8.11.0041 

AUTOR: DEMAILTON DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/04/2018, às 

08h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 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, 31 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 17/04/2018, às 10h00min 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. 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002257-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 17/04/2018, às 10h00min 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. 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028190-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RIBEIRO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009951-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELENA 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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029000-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIEL DELGADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029862-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO APARECIDO 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008498-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL INACIO GOMES (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)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031920-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GOMES 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009517-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA NETTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009557-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SANTOS DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010177-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS RODRIGUES SOARES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011697-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDER SIQUEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031472-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 016.632.101-01 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANCISCO BERTOLDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004163-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDER FRANCISCO BERTOLDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

08:45 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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. 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 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 fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER VILLALVA AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004167-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDER VILLALVA AQUINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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. 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 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 fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004281-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LARA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004281-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDO LARA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Revendo posicionamento anterior passo a 

adotar o entendimento daqueles que defendem o a corrente que defende o 

esgotamento da esfera administrativa para caracterizar a resistência à lide 

e viabilizar a ação judicial. O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão 

vejamos: Verifica-se dessa forma: 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 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 
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interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004295-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUCINEY RODRIGUES DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 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 fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013567-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDO PEREIRA DE SOUSA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012320-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA TRIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022167-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DELGADO PEREIRA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013542-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022338-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011981-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIR LIMA BARROS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022102-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEZIO DA COSTA (AUTOR)
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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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010374-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022640-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010574-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONCIO DA SILVA RONDON (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014863-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA DE ARCANJO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022105-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO DE SOUZA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013241-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE 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:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022474-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA 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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021215-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLEN DA ROSA RAMOS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1024918-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEITE MEDEIROS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021345-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017338-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA RAMOS (AUTOR)

CLAIR JOSE GRONDEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDHER VASCONCELLOS (RÉU)

ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

juntar aos autos o preparo/custas de distribuição da carta precatória 

expedida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022298-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKO ANTHONY DIAS DE 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013956-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022718-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GONCALO COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE CAMPOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020600-60.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDILSON DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Encaminhe-se a Central de Conciliação para 

juntar aos autos o laudo pericial (avaliação médica para fins de 

conciliação) do(a) requerente. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo, em cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE CAMPOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE CAMPOS (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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020731-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENER COSTA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020731-35.2016.8.11.0041 

AUTOR: VALDENER COSTA FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Encaminhe-se a Central 

de Conciliação para juntar aos autos o laudo pericial (avaliação médica 

para fins de conciliação) do(a) requerente. Após, intimem-se as partes 

para se manifestarem acerca do laudo, em cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de outubro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020731-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENER COSTA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006254-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO THIAGO MARTINS LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010035-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITAL NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014287-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE PINHO RONDON (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022600-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NACARI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022600-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NACARI GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014702-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARIANO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008647-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINEYA DA SILVA POMPEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013924-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMEO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/05/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

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

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

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

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

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

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023559-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE SOUZA SILVERIO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014840-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008458-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAMPOS (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024018-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER CESAR DA CRUZ SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004236-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARENO FERREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000401-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSOLINO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022593-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 102593-07.2017.8.11.0041 Visto. Intime-se a parte ré para 

que se manifeste sobre o pedido de desistência da ação, no prazo de 

cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023562-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007041-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA CAPRINI ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018890-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO AFONSO VIEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017581-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SOBRINHO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009187-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003741-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA AGUELHO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008831-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006235-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003507-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA MOURA GUIA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024099-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022946-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024189-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008819-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARCOS RIBEIRO DE MAGALHAES (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012538-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR AUGUSTO TIBURCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL GOMES DO CARMO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CRISTINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003911-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TAVARES BENITES (AUTOR)

VALDIRENE TAVARES LEITE (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011193-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENAILSON RODRIGUES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FACHINELLO CORDEIRO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015489-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024173-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CHRISTIAN BASTOS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003240-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Emílio da Cruz em desfavor de CAB Cuiabá S.A, 

afirmando que é usuário do serviço de fornecimento de água prestado 

pela requerida, e que antes da troca do hidrômetro, efetuada em 
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março/2015, pagava em média o valor de R$ 100,00 pelo consumo mensal 

e após, sofreu aumento abrupto no valor da cobrança, o que não condiz 

com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a efetuar, no prazo de 48 horas, a vistoria e se 

necessário, a troca do aparelho medidor; que ela examine o consumo 

mensal das faturas e que passe a cobrar pelo serviço realmente utilizado. 

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, não se observa efetividade na vistoria 

a ser realizada pela ré, ademais, antes de ser determinada a troca do 

aparelho, seria necessária a produção de perícia judicial, e a revisão das 

faturas contestadas seria consequência desta. Nesse contexto, ausentes 

os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. No mais, quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

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

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

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

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

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

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 14/05/2018, às 11h00min 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 

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. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC, vez que o autor comprovou ser idoso. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11835224. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Nulidade de Ato Jurídico e Inexigibilidade de Cobrança de Débito c/c 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDNILSON DE 

OLIVEIRA ALMEIDA, em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A., afirmando 

que no início do ano de 2017, desejando cursar nível superior, procurou a 

ré para tentar obter crédito/financiamento estudantil, apresentou 

documentos para análise, e recebeu informação de que entrariam em 

contato até 48 horas, para dar conhecimento acerca da aprovação ou 

não, mas nunca recebeu nenhum retorno. Narra que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto a Requerida, entretanto, assevera 

que jamais efetuou matrícula ou frequentou aulas, razão pela qual 

desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de ID 

11628763, que mostra a negativação do nome do Autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

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] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome do Autor nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. 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, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito inserido pela requerida. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 
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inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

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

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

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

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

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

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

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

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

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

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

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

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

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

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

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

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

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

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

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

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

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

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

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/05/2018, às 

09h00min 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, 26 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. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021798-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1021798-98.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança promovida por Lontano Transportes Ltda emm desfavor de 

Solupetro Distribuidora de Filtros e Soluções Ltda. As partes noticiaram (id. 

10473716) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo, extinção e arquivamento do feito. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado 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” do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma 

pactuada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018704-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo 1018704-45. 2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação Ordinária 

promovida por Gonçalo Air da Silva em desfavor de Santander 

Financiamentos – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 

9867473). Não obstante a desistência da ação somente estar sujeita à 

concordância do réu, após a apresentação de contestação, verifica-se 

que a defesa ainda não foi apresentada pelo réu, sendo, portanto, 

desnecessária a intimação da parte ré para tanto. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO 

PELA PARTE AUTORA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DA 

CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE. - A lei processual 

somente exige a concordância do réu com o pedido de desistência da 

ação feito pelo autor, após o decurso do prazo para defesa. - Como a 

contestação foi apresentada posteriormente à desistência da ação, 

torna-se desnecessária a intimação da parte ré, não havendo qualquer 

ilegalidade a ser reconhecida. - Deve ser majorado o valor dos honorários 

advocatícios, uma vez que não foram fixados de modo adequado e justo, 

considerando a natureza, a importância e o valor da causa, bem como o 

grau de zelo do advogado, conforme preceitua o art. 20 do CPC. (TJ-MG - 

AC: 10024113012959001 MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, 

Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 16/07/2013) (grifo nosso) 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 o autor ao pagamento das custas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025269-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1025269-25.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança promovida por Grêmio Desportivo Olavo Bilac – GDO em 

desfavor de Marcelo Moreira de Siqueira. As partes noticiaram (id. 

11883149) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo, extinção e arquivamento do feito. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma pactuada. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 
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fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031791-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELE DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COP PEDRA 90 CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1031791-68.2017 Visto. Trata-se de Ação de 

Restituição de Valor em Razão de Falha na Prestação de Serviço c.c. 

Danos Morais proposta por Gissele da Silva Miranda em desfavor COP – 

Centro Odontológico Do Povo Epp. As partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação, conforme se vê pelo ID 11918829. Desse modo, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, julgo extinta esta ação, com 

fulcro no artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios e custas processuais na forma convencionada pelas partes. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037910-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK IMOVEIS INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1037910-45.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida por Oeste Formas Para 

Concretos Ltda em desfavor de Park Imóveis Incorporadora Ltda, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 

11484137). 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. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013305-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1013305-35.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Taxas de Manutenção promovida por Associação Alphaville 

Cuiabá II em desfavor de Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves 

Preza. As partes noticiaram (id. 9035448 e 11652510) que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e 

suspensão do feito. Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no artigo 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não há que se falar 

em suspensão do feito até que seja cumprido o acordo, pois, em caso de 

descumprimento, tem o credor o remédio jurídico adequado à satisfação 

do seu crédito (execução). Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Retire-se o processo da pauta de 

audiência. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015737-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA SOUZA BORGES 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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1015737-61.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença extraído da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVA e DAMS promovida por Ludimila Souza Borges da 

Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros. As partes noticiaram 

(id. 10580868) que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e suspensão do feito. Posto isso, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b” c/c artigo 924, II, 

todos do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022575-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SOLINDIO MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022575-20.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos embargos monitórios de ID nº 6143206 e documentos, 

conforme § 5º, do art. 702, do Código de Processo Civil. Após, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1036011-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA TEREZINHA PEGAIA OAB - SP88215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA JESUINA DA COSTA SOUZA (RÉU)

MUNIL MARQUES DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA - EPP (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036011-12.2017.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Victor 

Alexandre Fraga Queiroz representado por ADMETTA Administradora 

Ltda. em desfavor de Nilza Jesuina da Costa Souza e Munil Marques de 

Souza. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015851-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015851-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a 

expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no endereço 

indicado no ID nº 10680087, por carta precatória, observada as 

formalidades legais. Designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018, às 12:30 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). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033468-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RUDINEI DE FREITAS 47653167934 (RÉU)

NELSON RUDINEI DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033468-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Alexandro Paulo de Souza em desfavor de Nelson Rudinei de Freitas e 

Nelson Rudinei de Freitas. Designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001998-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA FRANCISCA ALVES DE LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C 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 1001998-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Marcelina Francisca 

Alves de Lacerda em desfavor de MRV Prime Projeot MTC Incorporações 

SPE Ltda.. Considerando que o contrato de compra e venda foi assinado 

pela autora e seu cônjuge, bem como que o mesmo faleceu na data de 

06/12/2016, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos o termo de inventariante para a 

representação do de cujus, bem como acostar 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. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003466-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DE LIMA SIQUEIRA (AUTOR)

STELA MARY MOROCKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 100346-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda c/c Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Felipe Augusto de Lima Siqueira e Stela 

Mari Morockoski em desfavor de Liberti Locadora e Comércio Ltda. – ME, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a restituição 

do veículo dado em pagamento do contrato e, alternativamente, caso o 

veículo não esteja em posse do requerido, para que seja oficiado o 

DETRAN/MT, para determinar a restrição do veículo. Consta na inicial que 
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as partes adquiriram da requerida uma retroescavadeira pelo valor de R$ 

70.587,00 (setenta mil quinhentos e oitenta e sete reais), que seriam 

pagos mediante a entrega de um veículo, acrescido do valor de R$ 

5.587,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais) e o valor 

remanescente dividido em nove cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Aduz que a posse do veículo foi devidamente transferida para a 

requerida. Informa que na data de 10/01/2017, foram surpreendidos com a 

presença de um terceiro, acompanhado da polícia, informando que o 

maquinário era de sua propriedade, razão pela qual o bem foi apreendido. 

Acrescenta que para evitarem maiores prejuízos, sustaram os cheques 

restantes, dado em pagamento para o requerido. Relata que realizaram 

inúmeras tentativas para a solução do impasse, uma vez que o requerido 

realizou a venda de um bem que não era de sua propriedade, contudo, as 

tentativas restaram infrutíferas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um bem 

junto a parte requerida, realizando os pagamentos de sua competência, 

todavia, o mencionado bem foi apreendido pela autoridade policial, sob o 

argumento de se tratar de bem de terceiro, motivo pelo qual pugna, em 

sede de tutela de urgência, para que seja determinada a restituição do 

veículo dado em pagamento do contrato e, alternativamente, caso o 

veículo não esteja em posse do requerido, para que seja oficiado o 

DETRAN/MT, para determinar a restrição do veículo. Compulsando os 

autos, em que pese à existência de probabilidade do direito, diante da 

determinação da apreensão do bem pela autoridade policial (ID nº 

11780505), entendo necessária à oitiva da parte contrária para auferir a 

plausibilidade das alegações, bem como para garantir a efetividade da 

prestação jurisdicional, uma vez que já foi realizada a transferência da 

propriedade do veículo dado em garantia. Dessa forma, em que pese os 

documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação 

probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão 

pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela 

para após a apresentação da contestação. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14/05/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

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

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004080-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Francielle Maria dos Santos em desfavor de Bradesco 

Saúde S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado 

que a parte requerida autorize e custeie o tratamento denominado 

artroplastia, bursectomia, osteotomia ao nível do colo ou região 

trocanteriana e exerto ósseo, com a utilização de prótese de alta 

resistência em cerâmica de 4ª geração, no quadril esquerdo. Consta na 

inicial que a autora foi diagnosticada com coxartrose grave de quadril 

esquerdo secundária à osteonecrose bilateral, necessitando, em caráter 

de urgência, de procedimento cirúrgico. Aduz que ao solicitar a liberação 

do procedimento, a requerida apresentou negativa, não autorizando o 

tratamento e os procedimentos/materiais solicitados. Vieram os autos 

conclusos. Determinada a intimação da parte autora para comprovar a 

urgência na realização do procedimento e a necessidade de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, a mesma apresentou manifestação no ID 

nº 11899230. Fundamento: Acolho a emenda e 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 
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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. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. No caso em tela, verifica-se a 

urgência no tratamento de saúde da parte autora, sendo o mesmo negado 

o custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme informado na 

inicial e nos documentos que a acompanham. Na presente, verifica-se que 

a autora necessita de tratamento específico, bem como esclarece a 

questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a 

melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no 

prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das 

cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da 

relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de 

limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o 

atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de 

emergência, como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração 

do médico assistente” A avaliação médica colacionada aos autos explicita 

a urgência no fornecimento do procedimento, uma vez que a mesma é 

portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito. 

Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em 

dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar 

em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos 

efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se 

eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela 

pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo. No 

tocante ao pedido de utilização de prótese de alta resistência em cerâmica 

de 4ª geração, no quadril esquerdo, verifica-se a ausência de pedido no 

laudo médico, motivo pelo qual indefiro. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o 

procedimento de artroplastia (qualquer técnica ou versão de quadril), 

bursectomia, osteotomias ao nível do colo ou região trocanteriana e 

enxerto ósseo, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, às 09:30 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. 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 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). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (RÉU)

PABLO RUEDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001146-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Giovani 

Soares Ramos em desfavor de Tito Livio Correa – EPP e Pablo Rueda dos 

Santos, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a 

averbação na matrícula nº 50.214 da existência da presente demanda. 

Consta na inicial que o objeto da presente demanda recai acerca da 

transferência do domínio do imóvel urbano localizado na quadra 01, 

número 10, Jardim Costa do Sol II, situado na Avenida Beira Rio, nº 530, 

registrado na matrícula nº 50.214 do 5º Ofício de Cuiabá/MT. Aduz que o 

imóvel foi objeto de constrição nos autos da execução fiscal, momento em 

que o segundo requerido participou de hasta pública e se consagrou 

vencedor do certame, sendo expedida a carta de arrematação na data de 

23 de junho de 2006, todavia, deixou de proceder ao registro da carta de 

arrematação. Aduz que o segundo requerido firmou instrumento particular 

de promessa de compra e venda de bens móveis com a primeira 

requerida, momento em que foi dado em pagamento o imóvel objeto de 

discussão nos autos. Na data de 12 de setembro de 2017, o autor firmou 

instrumento particular de compromisso irretratável de compra e venda de 

imóvel urbano, com a primeira requerida, adquirindo o imóvel pelo preço de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Relata que após o negócio 

jurídico e o exercício da posse, os requeridos deixaram de adotar as 

providências necessárias para a realização da transferência da 

titularidade do imóvel perante o cartório. 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, 
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tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel, 

assumindo o pagamento de valores de terceiros, todavia, não houve a 

realização da transferência da titularidade perante o cartório de registro 

de imóveis, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que seja determinada a expedição de ofício para a averbação da 

demanda na matrícula do imóvel. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o negócio jurídico 

firmado pelas partes (ID nº 11433882) e a ausência de transferência da 

titularidade, conforme matrícula de ID nº 11433909. Diante do exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino a averbação da 

existência do presente feito na matrícula do imóvel, objeto de discussão 

nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018, às 09:00 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). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033148-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NSG CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES NETO OAB - 711.024.341-91 (REPRESENTANTE)

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BRUM LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033148-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Fruição Graciosa de Imóvel na 

Forma de Cobrança de Locatícios ajuizada por NSG Construções Civis 

Ltda. em desfavor de Sandra Brum Lopes, com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinada a efetivação do bloqueio do depósito 

existente nos autos nº 32774-02.2008.8.11.0041. Consta na inicial que as 

partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel na data de 

14/03/2007, todavia, a requerida se tornou inadimplente com os 

pagamentos por ela assumidos, o que ensejou na rescisão judicial do 

contrato, por meio da ação nº 32774-02.2008.8.11.0041, que tramitou 

perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Aduz que no 

julgamento da ação mencionada, foi reconhecida a inadimplência da 

requerida, determinando a rescisão do contrato, bem como a retenção de 

50% dos valores pagos durante a vigência contratual. Alega que o imóvel 

foi desocupado na data de 17 de maio de 2017, todavia, a requerida não 

realizou a entrega do imóvel em suas perfeitas condições, diante da falta 

de zelo e ausência de manutenção do bem. Acrescenta que pretende o 

recebimento de indenização em razão do estado em que o bem se 

encontra. Distribuído o processo para a 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, foi 

verificado que o processo que ensejou na alegação de dependência havia 

sido sentenciado, motivo pelo qual foi determinada a sua redistribuição. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a 

requerida, todavia, em razão o inadimplemento da mesma foi ajuizada ação 

para a rescisão contratual. Acrescenta que o imóvel foi devolvido com 

diversas avarias, motivo pelo qual pretende o recebimento de indenização 

e, em sede de tutela de urgência, para que seja determinada a efetivação 

do bloqueio do depósito existente nos autos nº 32774-02.2008.8.11.0041. 

Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, 

não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, nesse momento 

processual, elementos suficientes acerca da responsabilidade da parte 

requerida, bem como existência de depósito nos autos nº 

32774-02.2008.8.11.0041 em trâmite perante a 6ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, ou se ainda não ocorreu o levantamentos dos valores, devido 

a sentença proferida naquele juízo, Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018, às 10:00 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 
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apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034713-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANY LAZARA GABRIEL DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034713-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Diany Lazara 

Gabriel do Prado em desfavor de Universidade de Cuiabá – UNIC e União 

Educacional Candido Rondon - UNIRONDON. A parte autora apresentou 

emenda à inicial onde requer o aditamento da exordial, a fim de que seja 

integrada ao rol de pedidos a concessão de tutela de urgência de modo a 

ser restabelecido o contrato firmado entre as partes, a fim de que a 

Requerente tenha assegurado o exercício de seu direito à educação, 

garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a 

manutenção e reconhecimento de seus direitos enquanto consumidora 

vulnerável, atingida pela falha na prestação de serviços pela Requerida, 

reconhecendo os requerimentos supra estabelecidos. Considerando que a 

requerente apresentou o aditamento antes da citação, nos termos do art. 

329 do CPC, ACOLHO o pedido, passando este a integrar a ação. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, verifica-se que a parte reclamante 

vem experimentando entraves no retorno das aulas em razão de supostos 

débitos em aberto. Todavia, conforme observa-se da inicial, a autora 

possui bolsa de 50% com o FIES e 50% com o EducaMais Brasil, que 

atingiria a totalidade da mensalidade, conforme documentos acostados. 

Desse modo, verifica-se que enquanto o débito vem sendo debatido, a 

autora tem sido impedida de cursar normalmente o curso de Enfermagem, 

experimentando prejuízos que podem se agravar com o decorrer do 

tempo, sem que esteja autorizada a frequentar regularmente o curso na 

instituição reclamada. De outro lado, não há que se fazer quaisquer 

referências à irreversibilidade da medida, que acaso reste modificada ou 

revogada posteriormente, permitirá a requerida se valer dos mecanismos 

hábeis para a satisfação de eventual saldo credor. Com estes 

fundamentos DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar que a 

requerida restabeleça o contrato firmado entre as partes, bem como, via 

de consequência, que a Requerente tenha assegurado o exercício de seu 

direito à educação, garantindo a esta a continuidade do seu curso de 

enfermagem. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003331-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORENCY BARBOSA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003331-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Dano Moral c/c Declaratória de Inexistência de 

Débitos ajuizada por Orency Barbosa da Fonseca em desfavor de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela 

de urgência para que seja determinado que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, suspenda a 

cobrança da fatura contestada bem como se abstenha de incluir o nome 

do autor no cadastro de proteção ao crédito. Aduz a parte autora que é 

proprietária de um imóvel de UC nº 6/227286-2, sendo que recebeu fatura 

em sua residência onde constava a quantia exorbitante de R$ 552,99 

(quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

referentes a um termo de ocorrência e inspeção. Informa que desconhece 

qualquer irregularidade em sua unidade consumidora, bem como não 

possui condições de arcar com o valor cobrado. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a cobrança de uma fatura constando valor apurado em decorrência 

de uma irregularidade, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

dos serviços ao imóvel do autor, suspenda a cobrança da fatura 

contestada bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos, verifica-se a probabilidade 

do direito do autor, tendo em vista a cobrança de fatura com o valor 

exorbitante (ID nº 11756262), bem como o termo de ocorrência de ID nº 

11756274. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de ocorrer a suspensão do fornecimento dos 

serviços essenciais ao imóvel. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação ao 

mês/referência de novembro do ano de 2017 (valor R$ 552,99 (quinhentos 

e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos)), se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente ao autor, 

SUSPENDA a cobrança da fatura contestada, bem como se abstenha de 

incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14/05/2018, às 09:00 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, 
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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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 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. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003635-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO FELIX DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003635-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Danos Morais ajuizada por Mário Lúcio Félix de Mello em 

desfavor de Águas de Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que a requerida suspenda as faturas dos meses de outubro de 2013 a 

novembro de 2015, excluindo o nome do autor do cadastro de proteção ao 

crédito, bem como se abstendo de suspender o fornecimento dos 

serviços. Consta na inicial que o autor é consumidor dos serviços 

prestados pela requerida, todavia, desde o mês de outubro/2013 ao mês 

de dezembro/2015, recebeu em sua residência faturas com valores 

exorbitantes e discrepantes com o consumo efetivamente realizado. Aduz 

que os débitos são indevidos, tendo em vista o valor abusivo cobrado. 

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 o autor 

recebeu diversas faturas com valores exorbitantes, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida suspenda as 

faturas dos meses de outubro de 2013 a novembro de 2015, excluindo o 

nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, bem como se abstendo 

de suspender o fornecimento dos serviços. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade 

do direito, tendo em vista as faturas constantes nos Ids nº 11803120, 

11803136, 11803164, 11803181, 11803206 e 11803216, demonstrando a 

disparidade das cobranças. Do mesmo modo, presente o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da 

tutela vindicada impedir a suspensão do fornecimento dos serviços 

essenciais. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Com relação ao pedido de retirada do nome do autor do cadastro 

de proteção ao crédito, entendo que o mesmo não merece acolhimento, 

tendo em vista a ausência de comprovação de que foi realizada a 

negativação do nome. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação aos débitos discutidos no feito, das faturas dos meses de 

outubro/2013 a novembro/2015, SUSPENDA a cobrança das faturas 

contestadas, bem como SE ABSTENHA de suspender o fornecimento dos 

serviços com relação as faturas objeto do presente feito, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14/05/2018, às 11:30 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). 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, como também 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. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014877-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYTEC - MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014877-60.2016.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CONCRENOP Concretos Sinop 

Ltda. em face de Raytec Montagem Industrial Ltda. ME, buscando o 

pagamento da importância de R$ 60.439,76 (sessenta mil quatrocentos e 

trinta e nove reais e setenta e seis centavos). Devidamente citado (ID nº 

6143046), o requerido quedou-se inerte, razão pela qual o autor requereu 

sob o ID nº 9023192, a procedência dos pedidos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Ação monitória ajuizada por CONCRENOP Concretos 

Sinop Ltda. Contra RAYTEC Montagem Industrial Ltda. – ME, baseada em 

prova escrita sem eficácia de título executivo. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da 

ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da 

qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou infungível de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de uma obrigação 

de fazer ou não fazer. Se não embargada ou rejeitados os embargos, 

constitui-se título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. No presente caso, o autor busca a satisfação 

do crédito representado pelo título executivo acostado ao feito, no valor de 

R$ 60.439,76 (sessenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e 

seis centavos). Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, 

o requerido não pagou e nem ofereceu embargos. Decreto a revelia da 

parte requerida Francisco Firmino de Araújo – ME, bem como converto o 

mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701, § 2º do 

aludido diploma processual civil. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista 

na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022523-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar nestes autos a devida distribuição da carta precatória 

encaminhada conforme comprovante de ID 11907776/11907780, 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. Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007593-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA (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: 1007593-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WILIAN 

MESQUITA DE OLIVEIRA Vistos, etc.. Como se verifica dos autos, a 

notificação ID.5506348, foi encaminhada para endereço diverso do 

contrato tendo como resultado "carteiro não atendido". O Banco já foi 

intimado para emenda da inicial, apresentando protesto via edital (ID. 

9182254 e 10223834), sem, contudo, demonstrar a tentativa frustrada ao 

endereço do contrato. Assim, com indeferimento antecipado de dilação de 

prazo e/ou qualquer tipo de pedido protelatório, intimo-o para no prazo de 

15 dias comprovar a tentativa de notificação no endereço do contrato e 

caso sendo este morador em São Paulo, traga o AR recebido, visto que 

com a afirmação de ausente, não se tem o esgotamento deste ato. 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO 

PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL MAIS DE 

UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 144523/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) 

Cumpra-se Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024240-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

IVANEI RITER LOURENCO (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: 1024240-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: IVANEI RITER LOURENCO 

Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico que pretende, o Banco 

requerente, o recebimento de R$ 20.424,46, planilhas de débito acostadas 

ao ID 9316481, no entanto fixou o valor da causa em R$ 2.379,73, atuando 

em evidente atentado a dignidade da justiça, posto ser de conhecimento 

comezinho, que em ações dessa natureza a pretensão patrimonial são as 

parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de aplicação da regra do 

artigo 77 do CPC. Desta feita, intimo o autor para em 15 dias, emendar a 

inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as custas e despesas 

remanescentes, tudo sob pena de extinção, INDEFERINDO desde já dilação 

do prazo para seu cumprimento, tendo em vista o comportamento 

inadequado supra mencionado. Transcorrido, certificando, concluso para 

extinção. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023493-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA OLIVEIRA (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: 1023493-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO DE SOUZA 

OLIVEIRA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9655423 Apesar de 

o autor consignar na inicial que o valor para fins de purgação de mora é 

de R$3.455,76, (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta 

e seis centavos) da analise dos autos constata-se na planilha de débitos 

acostada no ID 9194955 que o autor pretende receber R$21.755,51 (vinte 
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e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) 

razão pela qual dá-se a causa o valor de R$21.755,51 (vinte e um mil 

setecentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e um centavos), montante, 

sobre o qual recaiu as custas ID.9655520. Constato, ainda, que a 

notificação extrajudicial da parte devedora restou prejudicada, posto que a 

mesma não pode se efetivar, em virtude de a correspondência ter sido 

devolvida com a informação “MUDOU-SE”. Assim, intimo a parte 

requerente para no prazo de 15 dias emendar a inicial de acordo com o 

acima exposto, sob pena de extinção do feito. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO 

"MUDOU-SE" - PROTESTO POR EDITAL - CABIMENTO - ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - LEGALIDADE DO CONTRATO - 

QUESTÃO NÃO APRECIADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO 

NÃO PROVIDO. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do 

devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados 

os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em 

razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." 

(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). A apreciação no Agravo de 

Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura 

supressão de instância, o que é vedado. (AI 108937/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) Cumpra-se Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014327-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONSTANTINO (EXECUTADO)

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória expedida nestes autos 

eletrônicos. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024935-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (EXECUTADO)

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

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: 1024935-88.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

- ME, ELIZEU VERAS DE SOUSA Vistos, etc.. Compulsando os autos, 

verifico que pretende o Banco requerente o recebimento de R$ 30.662,10 

(Trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dez centavos) (planilha de 

débito ID - 9420556), já na inicial fixa como valor da causa o montante de 

R$ 47.858,30 (Quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos). (ID - 9420436), no entanto na planilha em comento não 

corresponde a esse valor, RAZÃO PELA QUAL tenho como pretensão 

patrimonial R$30.662,10. Citem-se os executados, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade dos executados 

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

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

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

benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015, e intimo o autor para depositar 

diligência no prazo de 05 (cinco) dias, acostando aos autos o 

comprovante original de depósito de diligência ou, se preferir, fornecer os 

meios necessários para o cumprimento do mandado. No mais, 

compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1009192-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 
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PETIÇÃO (241); Espécie: [CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]; Parte 

Autora: Nome: DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERIKA KAROLINE DA SILVA - MT19511/O Parte Ré: Nome: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Nome: BANCO PAN S.A. Nome: BANCO DAYCOVAL S/A Nome: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 14h30. Cuiabá-MT,26 de fevereiro de 2018 Selma 

Siqueira Boaventura Técnica Judiciária SEDE DO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE (65)3648-6314 / 

6313 / 6312

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017262-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1017262-44.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

42.348,48; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: 

Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- MS12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A Parte Ré: 

Nome: ERCULANA SILVA DA COSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 15h00. Em que pese o fato descrito acima Intimo 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. Cuiabá-MT, 26 de 

fevereiro de 2018 SELMA SIQUEIRA Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) 

(65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017952-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1017952-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

29.099,39; Tipo: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32); Espécie: 

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Parte 

Autora: Nome: CEZAR DA COSTA SILVA Advogado: Advogado do(a) 

AUTOR: IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - MT21336/O Parte Ré: Nome: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO CERTIDÃO Certifico e dou fé que, 

em cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo 

Sergio Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência 

para o dia 16/05/2018, às 15h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 

SELMA SIQUEIRA Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013719-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON COSTA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1013719-33.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: PETIÇÃO (241); Espécie: [BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO 

DE PRODUTO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]; Parte Autora: Nome: 

EDERSON COSTA NANTES Advogado: Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEX ROECE ONASSIS - MT0017933A Parte Ré: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a 

ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de 

Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 

16/05/2018, às 16h00. Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA 

SIQUEIRA Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 
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Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033711-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1033711-77.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

632.925,95; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO, BANCÁRIOS]; Parte Autora: Nome: REGIONAL 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA Nome: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES 

Advogado: Advogados do(a) AUTOR: ALDO KELLER NETO - MT20994/B, 

JOSE DIOGO DUTRA FILHO - MT0012960A, VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - MT0013082A Advogados do(a) AUTOR: ALDO KELLER 

NETO - MT20994/B, JOSE DIOGO DUTRA FILHO - MT0012960A, VITOR 

MARTINELLI DE MENDONCA - MT0013082A Parte Ré: Nome: Banco Safra 

S-A CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem verbal do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular 

desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 16/05/2018, às 

16h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA SIQUEIRA Técnico 

Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do Fórum: 

Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021401-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINA MARIA DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1021401-39.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: Nome: CEZARINA MARIA DE TOLEDO Advogado: Advogado 

do(a) AUTOR: IVOILSON FERREIRA MAIA - MT18522/O Parte Ré: Nome: 

BANCO BMG CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem 

verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, 

juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 

16/05/2018, às 17h00. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA 

SIQUEIRA Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021402-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MOISES DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1021402-24.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: Nome: RICARDO MOISES DOS SANTOS PEREIRA Advogado: 

Advogado do(a) AUTOR: IVOILSON FERREIRA MAIA - MT18522/O Parte 

Ré: Nome: BANCO BMG CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento 

a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de 

Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 

16/05/2018, às 17h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA 

SIQUEIRA Técnico Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ 

Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, 

CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021402-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MOISES DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1021402-24.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [BANCÁRIOS]; 

Parte Autora: Nome: RICARDO MOISES DOS SANTOS PEREIRA Advogado: 

Advogado do(a) AUTOR: IVOILSON FERREIRA MAIA - MT18522/O Parte 

Ré: Nome: BANCO BMG CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento 

a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de 

Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 

16/05/2018, às 17h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA 

SIQUEIRA Técnico Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ 

Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, 

CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011980-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1011980-25.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]; Parte Autora: Nome: CALCE 

E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME Advogado: Advogado 

do(a) AUTOR: MARIANA FONSECA CORREIA - MT22038/O Parte Ré: 
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Nome: BANCO BRADESCO S.A. CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 16/05/2018, às 18h00. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA 

SIQUEIRA Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030639-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1030639-82.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

380.769,38; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CARTÃO DE 

CRÉDITO, CARTÃO DE CRÉDITO]; Parte Autora: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Advogado: Advogados do(a) AUTOR: TACIANA SEGATTO 

MOREIRA - MG157513, WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG78870 

Parte Ré: Nome: SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a 

redesignação desta audiência para o dia 23/05/2018, às 14h00. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 SELMA SIQUEIRA Técnico / Analista / 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do 

Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, 

Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 

1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1036702-26.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

109.074,73; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Advogado 

do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Parte Ré: 

Nome: MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que, em cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a 

redesignação desta audiência para o dia 23/05/2018, às 15h00. 

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do Fórum: 

Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038633-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1038633-64.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

107.945,13; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [MÚTUO]; 

Parte Autora: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Advogados do(a) AUTOR: 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT0005308S, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560/O, MARCELO ALVARO 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445/O Parte Ré: Nome: BELKA - 

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 23/05/2018, às 15h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036819-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ALENCAR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1036819-17.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

23.900,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [PAGAMENTO 

EM CONSIGNAÇÃO, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS]; Parte Autora: 

Nome: JOSE ALVES DE ALENCAR FILHO Advogado do(a) AUTOR: 

CASSIA DE ARAUJO SOUZA - MT10921/O Parte Ré: Nome: BANCO PAN 

S.A. CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento a ordem verbal do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular 

desta Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

PROCEDO a redesignação desta audiência para o dia 23/05/2018, às 

16h00. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do 

Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, 

Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 

1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019733-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 
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do Processo: 1019733-33.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: DURVAL DOS SANTOS PINHO Vistos etc... Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019733-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (RÉU)

 

Intimo o requerente para efetuar o recolhimento de custas no prazo de 15 

dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção, conforme despacho de ID: 8344501.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA (RÉU)

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1000964-74.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

293.597,75; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS 

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

do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT0014258S-A Parte Ré: 

Nome: CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA Nome: DARCILENE 

AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que, em cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Paulo Sergio Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a 

redesignação desta audiência para o dia 09/05/2018, às 15h00. Em que o 

fato descrito acima, Intimo 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. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ Endereço do 

Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, 

Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 

1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019415-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1019415-84.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]; Parte Autora: Nome: JOSE 

ARNALDO DE CAMPOS Advogado do(a) AUTOR: CASSIA DE ARAUJO 

SOUZA - MT10921/O Parte Ré: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 09/05/2018, às 15h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014735-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AURELIO FRITZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do 

Processo: Processo: 1014735-56.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

106.982,20; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Autora: Nome: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Advogados do(a) AUTOR: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- MS12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A Parte Ré: 

Nome: CRISTIANO AURELIO FRITZ CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em 

cumprimento a ordem verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sergio 

Carreira de Souza, juiz titular desta Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, PROCEDO a redesignação desta audiência para o 

dia 09/05/2018, às 16h30. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025404-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EXITOS GERENCIAMENTO DE CREDITOS LTDA (RÉU)

JULIANA CAMPOS SARGI (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: 1025404-37.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: EXITOS GERENCIAMENTO DE CREDITOS LTDA, JULIANA 

CAMPOS SARGI Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória 

ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Exitos Gerenciamento de 

Creditos Ltda e Juliana Campos Sargi. 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, citem-se as requeridas, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão as devedoras 

dispensadas do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 9527444. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028715-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028715-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSENIL 

DOMINGAS DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc... 

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à requerente 

os benefícios da justiça gratuita. Tratam-se os autos de ação cautelar 

satisfativa de exibição de documentos ajuizada por JOSENIL DOMINGAS 

DOS SANTOS em face de BANCO ITAU UNIBANCO S/A, na qual requer a 

autora a exibição dos extratos atualizados de seus recolhimentos 

fundiários entre 13 de fevereiro de 1989 a 19 de janeiro de 1991, pois, 

enquanto funcionária do Supermercado Pão de Açúcar que pertence a 

rede Cia Brasileira de Distribuição, o referido Supermercado efetuava os 

depósitos referentes ao seu FGTS junto ao Banco, ora requerido. Estando 

evidenciado o direito da autora, enquanto contraente, ao acesso às 

informações a ela relacionadas, defiro a medida liminar pleiteada, para que 

o requerido apresente os documentos solicitados. Assim, cite-se a parte 

requerida, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 

dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo de 05 dias, 

exibirem em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor 

as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029617-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS RENATO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029617-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: LUIS RENATO DE AMORIM 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 

YANAHA, modelo YS150 FAZER SED, placa: QBW9633 (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 
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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 no ID 10765694. 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024499-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSINALVA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (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: 1024499-32.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME, 

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO, ROSINALVA DA SILVA Vistos, etc.. Intimo o 

exequente 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. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem 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 intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

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

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

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

do art. 212, § 2º, do CPC. 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024501-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (EXECUTADO)

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (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: 1024501-02.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME, PAULO 

HENRIQUE BARDAIO Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9854681 

Intimo o exequente 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. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagarem 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 intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

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

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

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

do art. 212, § 2º, do CPC. 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. 
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Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024827-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PRATA GONCALVES (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: 1024827-59.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: LUCIANA PRATA GONCALVES Vistos, etc.. Recebo a 

emenda à inicial IDs: 9826862 Intimo o exequente 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. Cite-se a executada, 

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 intimando-a, na forma 

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

a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor 

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

o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

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

o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. 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 Carreia de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025196-53.2017.8.11.0041

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:

JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (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: 1025196-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO 

SANTOS RIBEIRO Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo ser expedida carta precatória para penhora e demais atos 

expropriatórios dos os animais dados em garantia - FAZENDA TRÊS 

BARRAS, Município de Alto Taguari, devendo para tanto o exequente 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da deprecada. 

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, observando-se que o comprovante de diligência contido 

no ID. 9529560. 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

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12106-68.2012.811.0041 – CÓDIGO 759781

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉQUERIDA: EDIVALDO LUIZ ALMEIDA TERRAPLANAGEM e 

RONALDO LUIZ MATEUS

CITANDO: Ronaldo Luiz Mateus, Cpf: 01504132890

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

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

Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 20232-68.2016.811.0041 – CÓDIGO 1123456

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO SANTANDER S/A

EXECUTADO(A,S): LÍDIO BARBOSA

CITANDO(A,S): Lídio Barbosa, Cpf: 68869029115, Rg: 1051274-8 SJ MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 310.488,42

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 
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que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 13258-15.2016.811.0041 – CÓDIGO 1106674

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

PARTE RÉ: GUALTON REUTER DE MIRANDA

CITANDO: Gualton Reuter de Miranda, Cpf: 54536405100, Rg: 785562

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 55.745,20

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da Lei n. 10.931/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça

vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital tem também, por 

finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto 

da ação, qual seja, UM VEÍCULO, MARCA: DODGE, MODELO RAM 2500, 

ANO/MODELO: 2007/2007, COR VERMELHA, PLACA: HYT 5094, CHASSI: 

3D7KS26C98G183802, RENAVAM 961146478.

DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 55520-48.2014.811.0041 – CÓDIGO 941599

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): HIGOR REIJI TOMIYOSHI ME e HIGOR REIJI TOMIYOCHI 

e HENRY HIROTOMY NAKAGAW

CITANDO(A,S): Higor Reiji Tomiyochi, Cpf: 03596981158

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/12/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.192,40

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 27496-39.2016.811.0041 – CÓDIGO 1140249 AÇÃO: Execução 

de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): EDER JUNNIOR RIBEIRO SEVERINO

CITANDO(A,S): Eder Junnior Ribeiro Severino, Cpf: 62689177153

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/08/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 67.051,82

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também ser contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

26 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 39633-53.2016.811.0041 – CÓDIGO 1168880

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO 

E NEGÓCIOS e SADI LUIZ BRUSTOLIN

EXECUTADO(A,S): JONES MONTEIRO ESCORCIO-ME e ISAURA MARQUES 

DA SILVA e JONES MONTEIRO ESCORCIO

CITANDO(A,S): Isaura Marques da Silva, Cpf: 91744814104

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.239,39

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11114-10.2012.811.0041 – CÓDIGO 758850

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

PARTE RÉ: ROSSANA AUXILIADORA SOUZA AGUIAR

CITANDO: Rossana Auxiliadora Souza Aguiar, Cpf: 34624899172, Rg: 

3942002

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/04/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 40.464,88

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da Lei n. 10.931/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO, MARCA: FORD, MODELO ECOSPORT 4WD 2.0 16V, COR 

PRATA, ANO/MODELO 2009/2009, PLACA NPK 1068, CHASSI: 

9BFZE55H398559437.

DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se e intime-se da apreensão por edital pelo 

prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, 

também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação 

de Curador Especial. Cumpra-se.".

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 34727-54.2015.811.0041 – CÓDIGO 1025835

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

EXECUTADO(A,S): T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA e TANEA COSTA 

TOKASHIKI

CITANDO: Tanea Costa Tokashiki, Cpf: 51418320153, Rg: 762209-0 SSP 

MT, T. Costa Tokashiki e Cia Ltda, CNPJ: 12742445000126

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 42.573,66

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

23 de fevereiro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros.Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

 

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

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015314-04.2016.8.11.0041

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:

MARLI LEONINA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 3 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

JUAREZ FIEL ALVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017545-67.2017.8.11.0041

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:

JOELVES APARECIDO JORGE SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038517-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017744-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL BARBOSA NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004241-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

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

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

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

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25.02.2018.
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018465-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010416-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034829-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO P B PAULA SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.02.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013110-50.2017.8.11.0041

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:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES OAB - MS11540 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre documento 

apresentado pela parte requerida e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034229-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINA ALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - 014.361.971-39 

(PROCURADOR)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - 240.621.201-78 (PROCURADOR)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027687-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT0005943A-O (ADVOGADO)

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024359-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002583-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARDO ABERTONE DA COSTA VIEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo 

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

não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar 

em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)
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JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Isento a autora das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, por ser assistida pela Justiça Gratuita. Com o trânsito em 

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

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031768-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Medida De Produção Antecipada de 

Provas c.c. Pedido Liminar e ACOLHO o pedido inicial, diante da satisfação 

da pretensão inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, dando por satisfeita a 

obrigação. Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o 

requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020973-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Medida Cautelar de Exibição de 

Documentos, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido 

inicial, tornando em definitivo a liminar concedida, no sentido de determinar 

ao banco requerido que exiba os documentos elencados na inicial e 

contestação, no prazo de vinte dias, sob pena de busca e apreensão e 

tornar indiscutíveis os fatos que os documentos provariam. Expeça-se o 

necessário. De outra banda, Não Acolho o pedido Reconvencional, por 

falta de sustentação legal, conforme dispositivo acima citado. Condeno o 

requerido/reconvinte nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a 

partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o requerido para 

cumprir a sentença e pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003107-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito e Repetição de 

Indébito, com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo 

Civil, concedendo a tutela urgência para determinar o cancelamento e o 

estorno dos valores referente os empréstimos consignados de nº 

218522726; Contrato n. 219822870; Contrato n. 216522867; Contrato n. 

532112540; Contrato n. 231083174; Contrato n. 238883722; Contrato n. 

238483578, de forma simples e atualizada desde quando foram 

efetivados. Expeça-se o necessário. Condeno o requerido na indenização 

por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a 

partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/. Condeno o 

requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a 

requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001683-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após. 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036559-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANILDE PIRRO VIANA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após. 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015414-56.2016.8.11.0041

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:

AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com anuência expressa do requerido, 
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com relação ao débito apontado na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a 

ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020967-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA MUTZENBERG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031984-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES ARAGAO JUNIOR (RÉU)

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo quando uma das partes não 

está representada por advogado. Entretanto, considerando que as partes 

fizeram composição amigável, conforme anunciado, Julgo por Resolução 

de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como 

acordado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012566-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALVES DE ARRUDA NETTA LIMA (RÉU)

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos e o autor não apresentou 

nenhuma minuta de acordo. Assim, deverá dar prosseguimento ao feito no 

prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020992-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuaiabá, 24.02.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032295-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar o despacho prolatado a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

pois necessário se faz a citação no prazo concedido para após apreciar 

qualquer outro pedido do autor. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035137-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO THOMAS ZANETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA OAB - MT16928/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. No caso, quando da purgação de mora as custas e 

honorários restaram satisfeitos. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001021-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ROBERTO RAMOS MOTTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que apesar do pedido de desistência da ação, o 

autor ali anunciou composição amigável quanto ao débito exigido na inicial, 

portanto, a extinção do feito foi efetivada em face de composição amigável 

extrajudicial. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033544-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Veja que apesar do autor postular pela extinção do 

feito anunciou composição amigável em relação ao débito da inicial, 

portanto, a sentença considerou a composição amigável extrajudicial, 

como ali anunciado. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar o despacho prolatado o qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não há como na mesma execução seguir 

procedimento diferenciado como já posto. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 4 . 0 2 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021188-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MORAES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 4 . 0 2 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028045-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRLAN ZEITOUN (RÉU)

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 4 . 0 2 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035002-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE NUNES BRAGANCA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

desentranhando documentos que instruem a inicial, substituindo-os por 

cópias, entregando-os ao autor mediante termos nos autos e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037781-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DUARTE MONTEIRO REZENDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

desentranhando documentos que instruem a inicial, substituindo-os por 

cópias, entregando-os ao autor mediante termos nos autos e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE CORREA DUARTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

desentranhando documentos que instruem a inicial, substituindo-os por 

cópias, entregando-os ao autor mediante termos nos autos e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038565-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta da parte requerida para averiguar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

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

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

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

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

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

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001967-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. Homologo a desistência do recurso de Embargos de 

Declaração, para surtir seus efeitos legais. Cumpra-se determinação dos 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037208-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

NILO JUSTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002071-22.2018.8.11.0041

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:

TIAGO ANDRADE SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033812-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000809-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MATAVELI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001092-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

EMANUEL PINHEIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002388-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY JACYNTHO TABORELLI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025453-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006939-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, desentranhando 

documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópias, 

entregando-os ao autor mediante termos nos autos e após, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação 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)

 

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

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, cumpra-se como ali 

consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)
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Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, salvo se a parte autora - 

Jurídica, apresentar declaração de Imposto de renda do último exercício, 

no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034827-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Desentranhe-se os Embargos à Execução, entregando-o ao 

Signatário para correta distribuição. Intime-se o autor para manifestar 

sobre certidão do Meirinho. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032813-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REIS ROCHA & PEREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. O processo executivo possui 

procedimento próprio, sendo necessário o cumprimento pelo meirinho 

diante das determinações legais em caso de localização ou não do 

executado. Assim, expe;a-se mandado para citar nos endereços 

declinados nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA OAB - SP95057 (ADVOGADO)

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O pedido de purgação de mora, diverge da decisão dos autos, 

restando prejudicado. Decorrido o prazo de citação, certifique-se sobre 

purgação de mora como constante dos autos ou apresentação de 

resposta. Após, conclusos. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014363-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA BALDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Com o trânsito em julgado da sentença, certifique-se. Após, 

intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, diga o credor. 

Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, 

devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor. Aplico a multa de dez por cento e fixo 

honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso 

em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para 

efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025918-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BRASILIMA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional c/c Indenização e Tutela 

Antecipada e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Código de Processo Civil, permanecendo os encargos 

como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram 

efetivados na forma pactuada entre as partes. Condeno a parte autora 

nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

corrigidos a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte 

autora para pagamento da condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033513-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, Ação Ordinária de Readequação e Restituição de 

Valores Pagos Indevidamente c/c com Pedido de Liminar e NÃO ACOLHO 

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, prevalecendo o contrato como avençado, por entender que 

são regulados em Lei e foram efetivados na forma pactuada entre as 

partes. Considerando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022525-91.2016.8.11.0041

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:

PAULO HENRIQUE RONDON BARROS (RÉU)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I 

do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no 

que dispõe o artigo 702 § 8º - 2ª parte e CONSTITUO de pleno direito, o 
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título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, 

tendo a dívida no valor de R$ 6 R$ 406.737,05 (quatrocentos e seis mil 

setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos), devidamente 

atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista Livro I da Parte Especial do mesmo 

diploma legal. Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%

(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, 

intime-se a parte requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e 

expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032282-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN (EMBARGANTE)

LUIZ E N TREVISAN - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução com 

Pedido de Efeito Suspensivo e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, primeira parte, do NCPC, 

permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir 

vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, 

liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Condeno a 

parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, 

extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-os na Ação de Execução nº 1003576-05.2017.8.11.0041, em 

apenso e após, intime-se a parte embargante/executada para pagar a 

condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034523-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação para Declarar Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de Tutela e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do 

Novo Código de Processo Civil. Considerando que o autor é beneficiário da 

Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 28/02/2018. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOENA INDIO DO BRASIL SIQUEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

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 Vistos, etc. O mandado não foi cumprido por 

intervenção do autor, conforme certidão dos autos. Assim, 

desentranhe-se manddao para regular cumprimento, não sendo 

encontrado o bem e a parte devedora, conclusos para proceder 

pesquisas. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033129-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURACIL VIEIRA DIAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c 

Pedido Liminar e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe 

os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o contrato 

firmado prevalecer em todos os seus termos. Considerando que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Com o trânsito 

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

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERITA CONCEICAO DOS SANTOS 32630778134 (EXECUTADO)

MERITA CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 
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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 Vistos, etc. Proceda-se penhora como 

postulado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, NÃO 

ACOLHO os Embargos ofertados pela parte requerida, em consequência, 

julgo Com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento 

no que dispõe o artigo 487-I do NCPC, e constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 162.189,96 (cento e sessenta e 

dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005935-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER IND E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA ME - ME (RÉU)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, ACOLHO 

em Parte os Embargos ofertados pelo requerido, em consequência, julgo 

Com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no 

que dispõe o artigo 487-I do NCPC, para fazer incidir nos juros 

remuneratórios a taxa de 2,5% ao mês, por ser a taxa média de mercado, 

referentes às operações de Desconto de Duplicatas e Recebíveis dos 

meses de agosto e setembro/2013. Após a liquidação da sentença, o valor 

apurado, deverá ser constituído de pleno direito em título judicial, 

convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com 

fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º do Novo Código de Processo 

Civil, que prosseguirá na forma prevista no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível. Custas e despesas processuais “pro-rata” e 

cada parte arcará com honorários advocatícios de seu advogado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e após a 

liquidação da sentença, havendo saldo devedor, intime-se o requerido 

para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018953-93.2017.8.11.0041

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:

ARLINDO PRATA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I 

do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no 

que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de 

pleno direito, o valor de R$ 6.062,08 (seis mil sessenta e dois reais e oito 

centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, 

pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em 

Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do 

débito e expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 5 . 0 2 . 1 8 .  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito a Ação Monitória e a Reconvenção do Embargos 

Monitórios e os ACOLHO EM PARTE, nos termos do artigo 487-I do NCPC 

para alterar os contratos firmados, fazendo incidir capitalização dos juros 

seja realizada de forma mensal. Determino a revisão dos contratos nº 

004.616.642; nº 237.306.190; nº 237.306.738; nº 237.306.043 e nº 

237.306.093 para que a comissão de permanência seja calculada pela 

taxa contratada. Após a adequação da dívida, havendo saldo para o 

requerido/reconvinte deverá ser restituído de forma simples e atualizada. 

Caso seja apurado saldo em favor do requerente/reconvindo constituo de 

pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado 

de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 702 § 8º - 2ª parte 

do Novo Código de Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro I da Parte Especial do mesmo diploma legal. Custas e despesas 

processuais”pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, cumpra-se a sentença e arquive-se. P.R.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019862-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, ACOLHO 

os Embargos ofertados pela parte requerida, em consequência, julgo 

Extinta a presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 

485-IV e artigo 76, ambos do NCPC, ante a irregularidade da 

representação processual do autor. Condeno o autor nas custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em 

10%(dez por cento) da causa atualizados a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 
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estilo. Após, intime-se o autor para pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032981-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MIRANDA DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de Tutela e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 

487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedendo a tutela 

urgência para cessar imediatamente os descontos mensais na folha de 

pagamento da parte autora até que ocorra a liquidação da sentença. Ao 

final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos 

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

saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de forma 

simples e atualizada. Expeça o necessário. Sem custas e cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, cumpra-se a 

presente e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.2018. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029749-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO COSME DE MORAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c 

Pedido de Liminar e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, determinando a 

restituição dos valores pagos indevidamente referentes aos descontos em 

folha de pagamento referentes ao Cartão BMG, oriundo do contrato de 

cartão de crédito registrado sob o número 2363747, a partir de 

agosto/2014 de forma simples e atualizada, desde a data que os valores 

foram retirados da folha de pagamento da parte requerente, com correção 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Condeno ainda, o requerido a 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

atualizados pelo INPC a partir da citação válida. Defiro a tutela de urgência, 

para suspender todos os descontos feitos na folha de pagamento da 

requerente a título de cartão BMG, oriundo do contrato de cartão de 

crédito registrado sob o número 2363747. Expeça-se o necessário. 

Considerando que o autor decaiu da parte mínima, condeno o requerido 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%(dez por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices 

aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito 

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

intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037480-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLAN FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos e ACOLHO EM PARTE 

o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de 

Processo Civil, somente para em caso de inadimplência fazer incidir o INPC 

como índice de correção monetária, mais juros de mora de 1% ao mês. No 

mais, permanece o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir 

vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, 

liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Custas e 

despesas “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo. Após, extraiam-se cópias dos julgados e da certidão 

do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução nº 

1006597-66.2017.8.11.0041, associada ao presente feito. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

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

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-lo pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não fazendo 

comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de Justiça 

Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das custas e 

taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004003-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

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

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002861-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA KEROLAYNE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, desentranhando 

documentos que instruem a inicial, substituindo-os por cópias, 

entregando-os ao autor mediante termos nos autos e após, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003113-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EMBARGANTE)

JEROLINO JOSE DO PRADO (EMBARGANTE)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

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

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003904-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMEN KAMAL GHAZALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

 

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

conceder a Justiça Gratuita ou pagamento ao final, considerando que a 

parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação 

da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar e conclusos. 

Não acolhido o pedido de Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder 

ao recolhimento das custas e taxas com relação a distribuição da ação, 

sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 5 . 0 2 . 1 8 .  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003154-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Considerando que desde a 

entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se para prestar contas ou apresentar 

resposta no prazo previsto em Lei, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Intime-se o executado para indicar 

localização do bem e após avalie-se. Em seguida, diga o credor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022513-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EXECUTADO)

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

ASSAN FOUAD SALIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

23 de fevereiro de 2018. Certifico que, nesta data faço a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da correspondência 

devolvida. Processo: 1022513-77.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

237.540,07; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: SILVIA ELISA 

WESSHEIMER SALIM, ASSAN FOUAD SALIM, MARCELO WEISSHEIMER, 

PARISI GIULIANO Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031111-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA GUIA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

26 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: 

1031111-83.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO 

PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - MT14961/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: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033910-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1033910-02.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 355.565,95; Tipo: Cível; 

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

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: GILBERTO 

ALVES DE VASCONCELOS, MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034066-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR (EXECUTADO)

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1034066-87.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 41.264,50; Tipo: Cível; 

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

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: MULTSEG 

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME, ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028417-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

15 de fevereiro de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1028417-44.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 0,01; Tipo: Cível; Espécie: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA - ME Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001945-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1001945-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Civil Pública com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela 

Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso - 

AGGEMT, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o 

requerido a, toda vez que fizer o pagamento dos salários dos servidores 

em atraso, que o faça acrescido dos valores devidos referentes a juros e 

correção monetária, nos termos dos §§ 3º e 4º, do art. 147, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Narra a inicial que o requerido, no 

mês de novembro de 2017, reteve os subsídios dos servidores filiados à 

entidade requerente e que percebem remuneração superior a cinco mil 

reais, efetuando o pagamento somente após o dia 10 do mês subsequente 

ao trabalhado, o que ocasionou transtornos e problemas de ordem 

financeira, além do dano material, que deve ser reparado. Alega que o art. 

147, da Constituição do Estado de Mato Grosso, prevê que o pagamento 

da remuneração dos servidores estaduais deve ser realizado até o dia 10 

do mês subsequente ao trabalhado, e que o pagamento após esta data 

importará em correção do referido valor, sendo tal matéria objeto de 

controle concentrado de constitucionalidade, portanto, deve ser 

respeitado. Aduz que a previsão constitucional visa assegurar a proteção 

à família do trabalhador com a previsibilidade da remuneração, haja vista 

que a política de juros no Brasil é excessivamente nociva e qualquer 

atraso nos compromissos financeiros pode ser fatal para o consumidor, 

obrigando-o a pagar juros altíssimos. Sustenta que estão presentes os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, visando 

compelir o requerido a “a realizar os pagamentos com o devido cálculo dos 

juros e da correção monetária, nos exatos termos previstos no art. 147, §

§3º e 4º da Constituição do Estado de Mato Grosso, já na data em que 
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realizar os pagamentos em atraso, já que presentes os seus requisitos 

autorizadores, sob pena de multa diária e pessoal aos gestores estatais.” 

Nos termos do art. 2.º, da Lei 8.437/92, foi determinada a notificação do 

Estado de Mato Grosso, para manifestar acerca do pedido de antecipação 

de tutela, no prazo de 72 horas. O Estado de Mato Grosso apresentou 

manifestação (id 11703787) pelo indeferimento da liminar, aduzindo, em 

síntese, que os dispositivos constitucionais invocados regulamentam a 

questão em sentido diverso do que foi requerido, bem como há vedação 

expressa a concessão da tutela provisória contra o Poder Público, quando 

implica em pagamento de valores ou esgote o objeto da ação. É o que 

merece registro. Decido. Passo a análise do pedido de antecipação de 

tutela. O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe que: “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.” Com efeito, para fins de concessão da tutela 

de urgência, é necessário que se evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes 

comumente denominados de fumus boni iuris e periculum in mora. Acerca 

da fumus boni iuris, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum”, vol. I, 56ª ed., 2015, p. 806/807: 

“Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão somente 

aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo. 

Assim, se da própria narração do requerente da tutela de urgência, ou da 

flagrante deficiência do título jurídico em que se apoia sua pretensão de 

mérito, conclui-se que não há possibilidade de êxito para ele na 

composição definitiva da lide, caso não é de lhe outorgar a proteção de 

urgência.” Ainda na lição de Humberto Theodoro Júnior, o requisito 

periculum in mora: “Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá 

demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 

venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E 

isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, 

deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual 

em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra 

parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. 

Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para 

autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo 

grave.”(grifei). No caso, o requerente não conseguiu comprovar a 

presença de um dos requisitos exigidos, qual seja, a probabilidade do 

direito ou fumus boni iuris, pois, como bem ponderou o requerido, os 

pedidos deduzidos pelo requerente não estão em consonância com o 

previsto na Constituição Estadual. No dispositivo invocado na petição 

inicial – art. 147 e §§, da Constituição do Estado de Mato Grosso - não há 

obrigação de pagamento de juros, mas apenas de correção monetária, 

para assegurar o poder aquisitivo, bem como estabelece que o pagamento 

da correção devida será feito no mês subsequente ao do pagamento do 

subsidio e não concomitantemente, conforme pretende o requerente. 

Ademais, por se tratar de valores que tem caráter alimentar, é certo que a 

concessão da liminar pretendida será satisfativa e irreversível, e sua 

execução impossibilitará o retorno ao estado anterior. Nessas condições, 

a Lei n.º 8.437/92 em seu art. 1º, §3º, traz impedimento legal à concessão 

da liminar pretendida pelo requerente. Diante do exposto, não 

vislumbrando a presença dos requisitos necessários e, ainda, observando 

o disposto no art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92, indefiro o pedido de tutela 

de urgência formulado na inicial. Intime-se o requerente para, querendo e 

no prazo de quinze (15) dias, emendar a inicial, adequando seus pedidos 

à legislação aplicável à espécie, bem como a regularizar a representação 

processual, juntando comprovante de inscrição e ata da reunião que 

elegeu a atual diretoria. Havendo manifestação do requerente ou decorrido 

o prazo, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de fevereiro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016472-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

I. C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1016472-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA CRISTINA 

DA COSTA LIMA, ISABELLA CRISTINA LIMA DE SOUZA REQUERIDO: 

REINALDO SOARES DE SOUZA Vistos etc. Em consonância com o 

parecer do digno Ministério Público (id: 11662840), designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intime-se a parte autora, por 

meio de sua culta advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1032093-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PATRIAN BECCARI (REQUERENTE)

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI (REQUERIDO)

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI (REQUERIDO)

MARIA INÊS SARAIVA BECCARI NETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - SP59282-A (ADVOGADO)

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134/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: 1032093-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDA ELIZA 

PATRIAN BECCARI, MARIANA PATRIAN BECCARI REQUERIDO: MICHELLE 

CARMO CARVALHO BECCARI, MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI, 

MARIA INÊS SARAIVA BECCARI NETA Vistos etc. Para melhor 

readequação da pauta, redesigno a solenidade do id: 10684089 , para o 

próximo dia 10 de abril de 2018, às 14:00 horas. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003040-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI (REQUERENTE)

MARIANA PATRIAN BECCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452/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 
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ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1003040-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDA ELIZA 

PATRIAN BECCARI, MARIANA PATRIAN BECCARI REQUERIDO: MICHELLE 

CARMO CARVALHO BECCARI Vistos etc. Para melhor readequação da 

pauta, redesigno a solenidade do id: 10684184 , para o próximo dia 10 de 

abril de 2018, às 14:40 horas. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016873-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HIROSHI KAWAHARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (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: 1016873-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA 

APARECIDA DOS SANTOS KAWAHARA REQUERIDO: JORGE HIROSHI 

KAWAHARA Vistos etc. Para melhor readequação da pauta, redesigno a 

solenidade do id: 10711055, para o próximo dia 10 de abril de 2018, às 

16:00 horas. Sirva cópia da presente como mandado de intimação das 

partes.[1] Outrossim, colha-se o pronunciamento do digno Ministério 

Público acerca do pedido do id:11479494 e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a intimação da 

parte autora LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS KAWAHARA: RUA 

ESTOCOLMO, n° 300, QUADRA 01, CASA 6, RESIDENCIAL 

ALPHAGARDEN, RODOVIÁRIA PARQUE, CUIABÁ/MT. ZONA 03. Endereço 

para a intimação da parte requerida JORGE HIROSHI KAWAHARA: RUA 

GUADALAJARA N° 44, ED. SOLAR DAS AMÉRICAS - APTO 1203, BAIRRO 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ/MT. ZONA 08.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036795-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINETE SIQUEIRA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT0002781A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 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 : 

1036795-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALINETE SIQUEIRA PINTO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca da 

justificativa e documentos, constante do id 11674982 e seguintes, no 

prazo dede 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002765-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DA SILVA CRUZ (RÉU)

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: 1002765-88.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIO AUGUSTO DA 

SILVA RÉU: LUAN DA SILVA CRUZ Vistos etc. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos da 

Lei 1060/50. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 27 de 

março de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, 

deixo para apreciá-lo, após a angularização processual, tendo em vista o 

necessário contraditório. Advirta-se o autor que a pensão alimentícia é 

devida, até ulterior decisão judicial em contrário, não podendo, assim, ao 

seu alvitre, suspender os pagamentos. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado, nos moldes 

do art. 334, § 3º do CPC. Notifique-se o digno Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua: 

Araras, nº 470, Planalto, em Cuiabá/MT. ZONA 04

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035160-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BUDTINGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1035160-70.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA BUDTINGER RÉU: 

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA Vistos etc. Ante informações do 

endereço do requerido (id:11844089), designo audiência de conciliação, 

para o dia 02 de abril de 2018, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Intime-se a autora por meio de sua culta 

advogada. Sirva cópia da presente como mandado de citação/intimação.[1] 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1]Endereço para a 

citação/intimação de REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA: Av.Nigéria, 

n°333, Jardim Aclimação, Edificio Harmonia, apto 1705, torre B. ZONA 04.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015543-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE PONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO OAB - MT6.846 (ADVOGADO)

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: 1015543-27.2017.8.11.0041 AUTOR: SILVANA MARQUES DA 

SILVA RÉU: MARCIO CEZAR DE PONTES Vistos etc. Ante manifestação do 

id: 11531989, designo audiência de conciliação, para o dia 19 de março de 

2018, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 
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Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032249-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MARTINS DRESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA COSTA SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1032249-85.2017.8.11.0041 AUTOR: GREICE MARTINS DRESCH 

RÉU: ANDRE LUIZ DA COSTA SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos, proposta por Angelina Martins de Souza, representada por sua 

mãe Greice do Carmo Martins, em face de André Luiz da Costa Souza, 

todos devidamente qualificados nos autos. Ante informações do id: 

11552016 de que, o requerido já retornou de viagem, designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 19 de março de 2018, às 10:00 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se[1] a parte 

ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Atente-se o nobre meirinho que, quando do 

cumprimento do mandado, deverá entrar em contato[2] com a nobre 

patrona da parte autora que, fornecerá meios para cumprimento da 

medida. Sirva cópia da presente como mandado de intimação. Intime-se a 

parte autora, por meio de sua culta advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 

de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Endereço para a intimação do requerido ANDRE 

LUIZ DA COSTA SOUZA : Rua General Irinel de Souza, nº55 ou 26, Duque 

de Caixas, em Cuiabá/MT, CEP: 78043-360, fone: (65) 992758281. ZONA 

02. [2] (65) 99949-5955 - Elizete Bagatelli Gonçalves, (65) 99943-8483 - 

Rodolfo Bagatelli Gonçalves, ou (65) 99972-7624 - Greice Martins

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016472-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

I. C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 1016472-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA CRISTINA 

DA COSTA LIMA, ISABELLA CRISTINA LIMA DE SOUZA REQUERIDO: 

REINALDO SOARES DE SOUZA Vistos etc. Em consonância com o 

parecer do digno Ministério Público (id: 11662840), designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intime-se a parte autora, por 

meio de sua culta advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002918-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIBER AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

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: 1002918-24.2018.8.11.0041 AUTOR: INGRID APARECIDA DE 

OLIVEIRA LIMA E SILVA RÉU: KLEIBER AUGUSTO DA SILVA Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1060/50. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 27 de março de 2018 às 10:00 horas, a ser realizada 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Quanto ao pedido de tutela antecipada para a 

revisão dos alimentos, deixo para apreciá-lo, após a angularização 

processual, tendo em vista o necessário contraditório. Intime-se a autora, 

por meio de sua ilustre advogada, nos moldes do art. 334, § 3º do CPC. 

Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua 03, Casa 19, Setor Centro Sul, 

Morada do Ouro, em Cuiabá/MT. ZONA: 04

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030746-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA PEROTTONI (RÉU)

JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1030746-29.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIO FRIGERI RÉU: 

JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI, ANGELA APARECIDA PEROTTONI 

Vistos etc. Ante certidão do id: 11574868 , designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 10:30 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Intime-se o autor, por 

meio de seu ilustre advogado. Sirva cópia da presente como mandado de 

citação/intimação.[1] Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço para a citação/intimação dos requeridos J.V.P.F e A.P.F, 

representados pela mãe ANGELA APARECIDA PEROTTONI: Av. José 

Feliciano de Figueiredo, 84, Torre 01, apto. 1205, Ed. Piazza Di Napoli, 

Porto, Cuiabá/MT. CEP: 78020-304. ZONA 02

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028072-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR MARCELO SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA BIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1028072-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IVAIR MARCELO 

SOUZA DE LIMA REQUERIDO: VERONICA BIAO DOS SANTOS Vistos etc. 

Indefiro o requerimento do id:11577488, tendo em vista que, tal providência 

não se encaixa nas prerrogativas de função digno Oficial de Justiça e, 

também, não se mostra adequada. Sendo assim, determino a intimação da 

parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, em 05 (cinco) 

dias, requeira o que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, 08 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036544-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

NADIA CAROLINE BATISTA PADILHA OAB - 065.140.631-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. T. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 : 

1036544-68.2017.8.11.0041 AUTOR: NICOLAS MIGUEL BATISTA 

REPRESENTANTE: NADIA CAROLINE BATISTA PADILHA RÉU: GUILBERT 

GABRIEL TAVARES DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1.060/50. Processe-se em segredo 

de justiça. A inicial afirma que a representante do infante e o investigado 

mantiveram um relacionamento amoroso, e que o requerido acompanhou 

praticamente toda a gestação, terminando o relacionamento próximo da 

data do parto, contudo se negou a registrar o filho, após seu nascimento, 

e sequer foi visitá-lo. Atualmente encontra-se desempregada e depende 

de ajuda financeira de sua mãe e de seu padrasto. Em observância a 

esses relatos, consubstanciados nos documentos acostados, denota-se 

que a situação caracteriza fortes indícios de que o requerido seja o pai 

biológico do infante. Observando uma política internacional de proteção 

aos direitos da criança e do adolescente, que não devem ser privados de 

seus lídimos direitos, em especial, a alimentação, e considerando o 

princípio da lealdade processual, segundo o qual as pessoas devem 

pautar-se pela verdade quando deduzirem suas pretensões em juízo, 

arbitro desde logo, alimentos provisórios ao infante Nicolas Miguel Batista, 

no valor de 1/3 (um terço) do valor do salário mínimo, incidindo sobre 

férias, décimo terceiro e rescisão contratual, quando houver, com 

vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos, mediante 

depósito em conta bancária a ser anunciada. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 13 de março de 2018, às 13h30min. Se 

não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias, para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16.02. 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005216-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT0020565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005216-23.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ADILENE ALVES E SILVA Endereço: AVENIDA A, 29, QUADRA 34, 

PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-853 PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA IGNÊS CASTRILLON 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e 

do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DOCUMENTO sob o Id. 11894375 

prolatado neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 de fevereiro de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008941-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

EMILIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

LAURA RIBEIRO SANTOS MARCHIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM JOSE DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIANA ROSA MORAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE APARECIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SILMARI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA EMILIA DOS SANTOS PEREIRA DA ROCHA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1008941-20.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: EMILIA 

DA SILVA RIBEIRO Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1038, 

BELVEDERE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: LUCAS 

RIBEIRO SANTOS Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1038, 

BELVEDERE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: LAURA 

RIBEIRO SANTOS MARCHIORO Endereço: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 822, BELVEDERE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

PARTE REQUERIDA:Nome: SERAFIM JOSE DOS SANTOS 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. 11813524 ), 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,23 de fevereiro de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036871-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. D. P. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036871-13.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO Endereço: AVENIDA SENADOR 

FILINTO MÜLLER, - DE 166/167 A 601/602, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-410 PARTE REQUERIDA:Nome: Barbara Julyanna do Patrocinio Silva 

Endereço: RUA GRACILIANO RAMOS, 924, - ATÉ 486/487, CONJUNTO 

HALLEY, CACOAL - RO - CEP: 76961-752 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. 11854417), 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,23 de fevereiro de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008538-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA VIEIRA WEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NICE VIEIRA WEISS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1008538-51.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

CLARA VIEIRA WEISS Endereço: AVENIDA ARGÉLIA, 156, Bloco C, apto 

401, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-268 PARTE 

REQUERIDA: Nome: NICE VIEIRA WEISS Endereço: RUA OSVALDO DA 

SILVA CORREA, 1606, Residencial Geriátrico Recanto Feliz, DESPRAIADO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-005 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DOCUMENTO sob o Id. 11893548 prolatado neste processo. 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 

de fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos 

de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004478-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.M.T.S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA OAB - 960.933.151-34 

(REPRESENTANTE)

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO TARGA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1004478-35.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: C.M.T.S 

Endereço: RUA DEZESSEIS, QD 29 CASA 117, BELA VISTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-540 Nome: ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA DEZESSEIS, 117, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 

PARTE REQUERIDA:Nome: SAULO TARGA DA SILVA Endereço: RUA DAS 

JAQUEIRAS, 295, JARDIM JACARANDAS, SINOP - MT - CEP: 78557-706 

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. 11812798), 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,23 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024067-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1024067-13.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

VANILZA VANESSA DE PINHO Endereço: RUA I, 12, QUADRA 20, JARDIM 

PRESIDENTE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-218 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ALDEMIR NOBREGA DE LUCENA Endereço: RUA FLÁVIO MONTEIRO DE 

CASTRO, 1770, RIBEIRÓPOLIS, PRAIA GRANDE - SP - CEP: 11714-130 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DOCUMENTO de Id. 11907134 prolatado neste 

processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,26 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033677-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. (EXEQUENTE)

I. R. D. S. D. (EXEQUENTE)

I. I. D. S. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT0009914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033677-05.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: ELAINE 

VITALINA DA SILVA Endereço: RUA D, casa 06, quadra 05, RESIDENCIAL 

MILTON FIGUEIREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-884 Nome: INES ISABELE 

DA SILVA DANTAS Endereço: RUA D, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-884 Nome: INGRID RAFAELA DA SILVA 

DANTAS Endereço: RUA D, RESIDENCIAL MILTON FIGUEIREDO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-884 PARTE REQUERIDA:Nome: MARCOS ANTÔNIO MOTA 

DANTAS Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, casa 568, Rio 

cachoeirinha, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-905 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. 

11919199), 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,26 de fevereiro de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima. Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005228-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTA GHABY SALI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FREIRE UCHOA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005228-37.2017.8.11.0041 Ação: 

Investigação de paternidade c/c alimentos Vistos, etc... Diante do 

informado pelo laboratório de que o laudo conclusivo está pronto, contudo, 

não houve o pagamento do mesmo pelas partes, Id n. 10861206, antes da 

análise do pedido de Id n. 11734360, acolho, em parte, o pedido de Id n. 

11055155, e determino a intimação do Requerido/postulante do exame, Id 

n. 6050794, letra “c”, pág. 1, através de carta precatória, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do exame de DNA, advertindo-o de 

que o não pagamento será tido como recusa à realização da perícia e 

importará no acolhimento da disposição do artigo 232 do Código Civil: “A 

recusa à perícia medica ordenada pelo Juiz poderá suprir a prova que se 

pretendia obter com o exame”. Após, ouça a parte Autora, o Ministério 

Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017225-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017225-17.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o solicitado pelo Ministério Público 

no parecer acostado sob o Id n. 11641035. Após, dê-se nova vista dos 

autos ao Ministério Público. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002425-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO OAB - MT11036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002425-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Alienação Parental c/c descumprimento de acordo judicial Vistos, etc... 

Observa-se dos autos que a sentença judicial na presente ação, em 

relação a qual se alega o descumprimento, tem sua origem/foi prolatada no 

processo de n. 26813-12.2010.811.0041, que tramitou perante o Juízo da 

3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, (Id n. 11618600). 

Assim, não havendo nenhuma excepcionalidade, de regra, a competência 

para o processamento do pedido que noticia o descumprimento do 

acordo/sentença se dará perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição, art. 516, II, do CPC. Dessa forma, declaro a 

incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente 

cumprimento de sentença e declino a competência em favor do Juízo da 3ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022258-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. N. L. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ARAUJO VALERIANO OAB - MT22026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

08/03/2018 ÀS 17:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033522-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. P. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão de ID 

11917424.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027888-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO DIAS ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte autora, na pessoa 

do seu advogado, via DJE acerca do inteiro teor da sentença proferida 

nos autos ID 11709930: "(...) Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de 

desistência por parte da autora da presente ação (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo a presente demanda sem resolução do mérito, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Cancelo a audiência de 

tentativa de conciliação designada para a data de 27.02.2018, às 17:00 

horas. (ID n.º 10339834). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

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

NCPC. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se 

as devidas baixas e anotações. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 

2.018. Luís Fernando Voto Kirche - Juiz de Direito"

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012506-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE POKULAT OAB - RS94460 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. Z. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT0004378A (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 11888351 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, 23 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: 1033715-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. B. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 11893384 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, 23 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: 1035175-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE LIMA OAB - MT23028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A (ADVOGADO)

 

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 a manifestação do executado 

no ID 11890132 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 23 

de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000763-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. S. R. (REQUERENTE)

BERNADETE TEIXEIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DOUGLAS AUGUSTO ROCHA (REQUERIDO)

 

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 

11914158, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034160-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

JOANA SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

ADENILCE SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

ADEMILSON SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, se manifestar e, após, para irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029890-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHULIANY CARLA NORATO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHULIANY CARLA NORATO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, se manifestar e, após, para irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009803-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (EXEQUENTE)

P. H. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente a fim de promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, indicando bens à penhora e/ou adotando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 

com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento. Cuiabá/MT, 26 

de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002983-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LUGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PRESTES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE OAB - MT21339/O (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11922364, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036899-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO TRIBST MADUREIRA SILVEIRA OAB - MG76814 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11927963, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 75 de 198



Processo Número: 1025640-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. F. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado (ID 11807932), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar. 

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030582-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. B. B. D. O. (RÉU)

M. B. B. D. O. (RÉU)

L. B. B. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE APARECIDA DE CASTRO LOPES OAB - TO3716 (ADVOGADO)

EDSON DIAS DE ARAUJO OAB - TO6299 (ADVOGADO)

PRISCILLA DUARTE BITTAR OAB - 965.224.106-72 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, citada na pessoa do curador 

especial nomeado (ID 10990174), a requerida Lavínia deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar. Certifico que a Contestação de ID 11555822 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, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1029890-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHULIANY CARLA NORATO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHULIANY CARLA NORATO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029890-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DHULIANY CARLA NORATO 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: DHULIANY CARLA NORATO SANTOS 

DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual 

a requerente pretende o levantamento de valores residuais, deixados em 

conta de titularidade de seu falecido pai GILSON SANTOS DE OLIVEIRA, 

junto à Caixa Econômica Federal. Ao dispor sobre a forma como deve 

ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, 

assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Portanto, vê-se da 

normativa acima que, para o recebimento de tais valores, tem como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social. Posto isto, determino a expedição de ofício ao INSS 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus GILSON SANTOS DE OLIVEIRA, 

facultando à requerente, a juntada de documento comprobatório que supra 

a informação requisitada. 2. Assim, procedi neste ato, pesquisa via 

BacenJud, para a verificação da existência de valores em nome do 

falecido GILSON SANTOS DE OLIVEIRA, cujo resultado restou negativo, 

conforme extrato em anexo. 3. Tendo em vista que a pesquisa Bacenjud 

não encontrou os valores em nome do falecido, expeça-se ofício à Caixa 

Econômica Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

existência de valores depositados em nome do falecido GILSON SANTOS 

DE OLIVEIRA, naquela instituição. 4. Ainda, a requerente pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham 

por objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita a quantia 

total a ser recebida pela requerente, e não a capacidade da própria 

requerente, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão 

pela qual, relego a apreciação do pedido retro, para depois da resposta 

dos ofícios. 5. Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 26 

de outubro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027450-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MILLER REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Intime-se a parte autora 

para manifestar acerca do parecer do NAT (ID. 11665317), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da tutela de urgência. 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: 1002758-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BENEDITO RAMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: I. Dê-se vista ao 

impetrante para apresentar a íntegra da petição inicial. 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: 1008686-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELGA CARIELLO MINERACAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1008686-96.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 10.000,00; 

Requerente: IMPETRANTE: LEANDRO FELGA CARIELLO MINERACAO 

Requerido: IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE 

DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020267-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDA COSTA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018 

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: 1022542-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018 

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: 1034580-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CAPISTRANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018 

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: 1007193-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGES VENTURA - ME (IMPETRANTE)

EDER CARLOS LUCZYNSKI VENTURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

ROBERTO DA SILVA OAB - MS5883 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita:Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018 

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: 1032584-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 
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dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"Ante ao exposto, 

INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. 

Custas e demais despesas processuais pela parte autora. Sem honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016471-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela requerente. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028567-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO FERREIRA ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:" Isto posto, ausentes 

as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006633-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA SEFAZ-MT (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte demandante, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018." 

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: 1006030-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Cite-se para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos, bem como, para que manifeste se há interesse na realização da 

Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). No mesmo prazo, deverá a 

parte ré informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente 

relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002055-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN MENDES VAREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1002055-39.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

AUTOR: JOHN MENDES VAREIRO Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, cuja parte dispositiva segue, abaixo, transcrita: 

SENTENÇA:"Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas pelo desistente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, 
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Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001489-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, de acordo 

com as considerações supra INDEFIRO o pedido de ID 11588641, 

mantendo a decisão de ID 11562581, tal como foi lançada. No mais, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID 11562581. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021250-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SER IMAGGINAL 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARTINI BORSATO OAB - SP230115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Seguem 

anexas em duas laudas e uma via as informações requisitadas no ID 

11899332, as quais foram remetidas a Superior Instância, por meio do 

sistema Malote Digital. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004308-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETHEVALDO DE MAGALHAES FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Desta forma, DECLINO A 

COMPETÊNCIA e 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. Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036611-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MS5858-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010538-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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:Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

ACOLHO os embargos de declaração aforados tanto pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO como por MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI 

para, doravante, DECLARAR a existência de contradição na sentença 

guerreada de Id. 8154693, chamando o feito à ordem e tornando-a sem 

efeito. Após, intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos 

termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037597-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA KELLY SOARES CARVALHO BLEMER (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029246-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA SALAH AYOUB OAB - MT9239/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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 manifestação Id. 11405974, bem 

como as disposições do §1º do artigo 300 do CPC e do inciso II do artigo 

151 do CTN, defiro o pedido de depósito do montante integral do crédito 

atualizado. 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: 1038754-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VALERIA VIANA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036774-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038205-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: De acordo com o §2º, do art. 99, do 

CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 

quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. Dessa forma, 

intime-se a autora para que comprove, no prazo de cinco dias, a 

hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, que 

promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, 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: 1037923-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MORETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS ARRUDA OAB - TO7016 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENDE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - CLAUDIO BEZERRA BOHRER 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: O impetrante deverá providenciar a 

juntada aos autos, no prazo de 15 dias, do instrumento de procuração, 

uma vez que este não acompanha a exordial e não há pedido para sua 

anexação posterior. No mesmo prazo, deverá trazer aos autos cópias 

legíveis das notas fiscais de fls. 26 (ID 11182813) e 36 (ID 11182814), 

pois as que acompanham a inicial não estão suficientemente nítidos. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 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: 1037022-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIQUELME MAGALHAES MAXIMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Todavia, manuseando o presente 

processo verifico a ausência de documentos imprescindíveis à análise do 

pedido, quais sejam os comprovantes de quitação das taxas de 

licenciamento e seguro obrigatório. Desta maneira, faculto a parte 

Impetrante, emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, carreando o 

documento retro mencionado, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIBAR JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: De acordo com o §2º, do art. 99, do 

CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 

quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. Dessa forma, 

intime-se o autor para que comprove, no prazo de cinco dias, a 

hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, que 

promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: De acordo com o §2º, do art. 99, do 

CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado 
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quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso vertente, 

colhe-se da petição inicial que o autor é Coronel da Polícia Militar, cujo piso 

salarial, segundo a tabela vigente a partir de 1º de dezembro de 2015, é 

de R$ 26.020,13, conforme a Lei Complementar n. 541, de 03 de julho de 

2014 e tabela salarial da PMMT. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprove, no prazo de quinze dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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: 1037840-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MONTEIRO SALGADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos Manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição contida no ID. 

11236148, devendo promover as adequações necessárias no polo 

passivo da demanda. Intime-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz 

de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002654-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

p ro fe r i d a  o s  a u t o s ,  a  s e g u i r  t r a n s c r i t a :  A u t o s  n . 

1002654-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Analisando a petição inicial e seu 

endereçamento, verifico que ela foi erroneamente distribuída a este Juízo. 

Assim sendo, determino a remessa do presente feito para redistribuição 

para uma das Varas de Família e Sucessões da Capital. Intime-se. 

Cumpra-se o Cartório cancelando a distribuição destes autos a este Juízo, 

dando-se as devidas baixas. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de 

Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003019-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000970-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014315-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014315-51.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA NILVA DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Da análise da petição inicial, 

vislumbra-se que a Requerente pleiteia o pagamento das licenças-prêmio 

referentes aos quinquênios 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013. Todavia, 

do teor do documento 1865026 - p.1 consta apenas o registro das 

licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1998/2003 e 2003/2008, não 

havendo qualquer menção relativa ao quinquênio 2008/2013. Isto posto e 

considerando que o deferimento da licença-prêmio tem por pressuposto a 

assiduidade do servidor público, faculto à autora o direito à comprovação 

de que lhe foi deferida a licença-prêmio referente ao quinquênio 

2008/2013, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015775-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015775-73.2016.8.11.0041 AUTOR: JOAO BATISTA DE ALMEIDA RÉU: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intime-se o Requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cópia do documento referente ao Id. 

2374306 - p. 1, devidamente assinado pela autoridade competente, bem 

como apresente cópia legível do documento referente ao Id. 2374298 - 

págs. 4 a 8. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015822-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015822-47.2016.8.11.0041 AUTOR: JULIO GOMES DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Faculto ao Requerente a juntada de 

documento comprobatório da existência do direito aos períodos de 

licença-prêmio e férias indicados na petição inicial, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012255-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE OLIVEIRA ALVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como 

Cumprimento de Sentença. 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o 

pedido de Cumprimento de Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código 

de Processo Civil). 3 – Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 

do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual 

prescrição quinquenal decorrente da reestruturação das Carreiras do 

Poder Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis 

Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 

154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem como sobre a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

561.836, onde, em regime de repercussão geral, fixou entendimento no 

sentido de que a reestruturação da carreira após a conversão da URV 

constitui o termo ad quem da incorporação pretendida. 4 - 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: 1035781-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACY JOAQUINA DA ROCHA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (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. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, oposta por 

ORACY JOAQUINA DA ROCHA ALMEIDA em face do MUNICIPIO DE 

ACORIZAL. Compulsando os Analisando os elementos identificadores da 

ação, em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se do tipo aberto para delimitar a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para 

processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos. Assim, em observância ao disposto no artigo 

10 do Código de Processo Civil e aos ditames da Resolução nº 

004/2014/TP, publicada em 31/3/2014, manifestem-se as partes sobre a 

eventual competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação (artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/09). Após, conclusos. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022813-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO LIMAS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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 do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005502-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GEZONI FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENADORIA DE 

MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005502-35.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: GERALDO GEZONI FILHO 

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, 

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENADORIA DE 

MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Geraldo 

Gezoni Filho acoimando de ilegal e arbitrário ato do Superintendente de 
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Gestão de Pessoas da Coordenadoria de Manutenção do Estado de Mato 

Grosso, pugnando pela concessão de liminar para determinar a emissão 

da 2ª via da Certidão de Crédito Salarial nº ° 11.0.096706-8. O Estado de 

Mato Grosso prestou informações pugnando pelo indeferimento da liminar 

e pela denegação da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. Para 

o deferimento de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de dois 

requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o pedido 

na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni 

juris e periculum in mora.” Do cotejo inaugural das alegações do impetrante 

com os documentos apresentados, entendo como não demonstrado o 

fumus boni juris necessário à concessão da liminar. Assim entendo por 

que além de não haver prova cabal da existência da certidão mencionada, 

referido documento se traduz como título executivo extrajudicial passível 

de circulação, razão pela qual seria necessário verificar se a certidão em 

questão não é objeto de eventual processo de execução ou de cessão de 

crédito entre particulares, bem como se não foi utilizada em processo de 

compensação perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. 

Em face desse contexto e ao menos nessa seara de cognição sumária, 

entendo que a supremacia e indisponibilidade do interesse público devem 

prevalecer sobre o interesse particular e meramente econômico do 

impetrante, devendo a celeuma ser melhor analisada por ocasião do 

julgamento do mérito da impetração. Isto posto, INDEFIRO a liminar. 

Colha-se o parecer ministerial. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004289-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004289-23.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EDINEY DOMINGUES BARROS 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc, Ediney Domingues Barros impetrou Mandado 

de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e ilegal 

praticado pelo Presidente Diretor do Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2017, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é 

proprietário do veículo marca/modelo VW/UP, ano/modelo 2014/2015, 

placas QBG - 6927, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora esta vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento ano/2017 

de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Com a 

inicial vieram os documentos introdutórios. É o relatório. Decido. O artigo 

7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Pelos documentos 

trazidos com a exordial, verifico estar presente o fundamento relevante 

para o acolhimento da liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade 

coatora não providenciou a prévia notificação ao impetrante sobre a multa 

existente. Saliento que é assegurado a todos o direito constitucional de se 

defender das multas impingidas, utilizando-se de recursos administrativos 

e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo VW/UP, ano/modelo 2014/2015, placas QBG - 

6927, cor predominante BRANCA, renavam nº 01115127508, 

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. Cuiabá-MT, 23 de fevereiro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016309-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GERALDO SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016309-17.2016.8.11.0041 AUTOR: JOELSON GERALDO SAMPAIO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por Joelson Geraldo Sampaio em face do Estado de Mato Grosso, 

vindicando o reconhecimento do direito ao recebimento do valor 

correspondente às licenças-prêmio relativas aos quinquênios de 

1987/1992, 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012; ao terço 

constitucional de férias relativos aos anos de 1994 e 1996, bem como às 

férias relativas aos períodos aquisitivos de 1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 

1997, 1998, 2000 (proporcional de 14 dias), 2002 (proporcional de 15 

dias), 2003 (proporcional de 15 dias), 2005 (proporcional de 15 dias), 

2009 (proporcional de 15 dias), 2013, 2015 e 2016 (3/12 avos), com a 

consequente condenação do Requerido ao pagamento dos valores 

devidos, acrescidos dos consectários legais cabíveis. Para tanto, aduz 

que preencheu os requisitos legais que asseguram a incorporação dos 

referidos direitos ao seu patrimônio jurídico, asseverando que, em razão 

de sua aposentadoria, não é possível a fruição dos períodos de 

descanso, razão pela qual deve ser indenizado pelos valores 

correspondentes, devidamente reconhecidos pela Administração Pública 

em âmbito administrativo. A inicial veio instruída com documentos. Após 

regularmente citado, o Requerido apresentou contestação arguindo 

preliminarmente a prescrição do direito relativo às licenças-prêmio e às 

férias referentes aos períodos anteriores ao quinquênio da propositura da 

ação. No mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela 

improcedência dos pedidos. O Requerente impugnou a contestação, 
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rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência dos pedidos formulados na exordial. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. 

Preliminarmente Da prescrição quinquenal Como matéria de ordem 

prejudicial ao mérito, o Requerido aduz a incidência da prescrição 

quinquenal em relação aos períodos anteriores ao quinquênio da 

propositura da ação. Razão não lhe assiste. Acerca do tema, é pacífico no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o 

prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não 

gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de 

aposentadoria. Nesse sentido, os seguintes precedentes: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do 

direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas 

é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 

01/03/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. 

PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Esta Corte 

Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial da 

prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e 

férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. (...)” (AgRg no 

REsp 1010627/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 

17/11/2008) Dessa forma, considerando que o Requerente se aposentou 

no dia 12.04.2016 e que a presente ação foi ajuizada em 01.10.2016, não 

há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal. Isto posto, rejeito 

a prejudicial. Mérito Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, 

os documentos apresentados se revelam suficientes para permitir o 

adequado deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de provas 

em audiência ou de quaisquer provas adicionais, o que torna cabível e 

oportuno o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do 

CPC. Quanto ao mérito, a controvérsia a ser dirimida no bojo dos 

presentes autos se resume a apurar se assiste ao Requerente o direito ao 

reconhecimento dos períodos de licença-prêmio e férias supracitados, 

bem como ao recebimento dos valores correspondentes. Primeiramente, 

cumpre destacar que a licença-prêmio é regulamentada pela Lei 

Complementar Estadual nº 04/90, que assim dispõe em seu art. 109, in 

litteris: “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.” A Lei Complementar Estadual nº 59/99, por sua vez, revogou os 

§§ 3º e 4º do referido art. 109, assim dispondo no que se refere à 

licença-prêmio: “Art. 2º Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo 

exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 

(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com 

remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, 

ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.” Como se 

observa, a Lei Complementar Estadual nº 59/99 manteve o direito à 

licença-prêmio, trazendo, porém vedação expressa à sua conversão em 

pecúnia. Todavia, tal disposição se aplica apenas aos servidores em 

atividade, de modo a privilegiar a fruição do benefício em vez do 

pagamento ao servidor. No que diz respeito ao servidor aposentado, é 

certo que, com a aposentadoria, resta inviabilizada a fruição da 

licença-prêmio cujo período aquisitivo tenha sido incorporado ao seu 

patrimônio jurídico. E justamente pela impossibilidade de fruição do 

benefício, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que o servidor público aposentado tem direito ao recebimento de 

indenização em valor correspondente à l icença-prêmio, 

independentemente da existência de lei que autorize a conversão em 

pecúnia, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, 

§ 6º, da Constituição Federal, de modo a evitar o enriquecimento 

desmotivado da Administração Pública em face do servidor. A propósito 

do tema, os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS AS PARTES. 

DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO: CIÊNCIA 

DO ATO IMPUGNADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA 

A CONVERSÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL APOSENTADO. 

TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE 

INCLUSÃO NA CONTAGEM PARA O QUINQUÊNIO DE AQUISIÇÃO DO 

DIREITO À LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO LEGAL. (...) 3. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios 

não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, 

uma vez que esse direito, como acima apresentado, está calcado na 

responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a 

responsabilidade subjetiva. (...)” (RMS 19.395/MA, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. FÉRIAS E 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO-GOZADAS EM ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE AGRAVO 

REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Este Superior Tribunal 

de Justiça possui orientação no sentido de ser possível, no momento da 

aposentação do agente público, a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio não gozada, tendo em vista o princípio da vedação ao 

enriquecimento sem causa, no caso, por parte da Administração. (...)” 

(AgRg no Ag 834.159/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 09/11/2009) No 

tocante à prova do direito às licenças-prêmio, aos terços constitucionais 

de férias e às férias ora reclamadas, a Certidão nº 

1.025/DGP/CMMCE/GM/16 (Id. 3005292 – págs. 1 e 2) atesta a existência 

do direito alegado. Com relação às férias, aliás, o direito à indenização 

encontra amparo no mesmo raciocínio jurídico utilizado para a 

licença-prêmio, qual seja, a impossibilidade de fruição do benefício após a 

aposentadoria, conforme consta do bojo dos precedentes jurisprudenciais 

transcritos alhures. Dessa forma, demonstrada a existência dos direitos 

pleiteados pelo Requerente e não tendo o Requerido comprovado a 

existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo deste 

direito, a procedência dos pedidos formulados é medida que se impõe. No 

tocante aos impostos e à contribuição previdenciária, o pagamento deverá 

observar o disposto na legislação de regência. Isto posto, julgo 

procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 

767.547,32 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais e trinta e dois centavos) a título de licença-prêmio, terço 

constitucional de férias e férias não gozadas referentes aos períodos 

aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser 

acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo 

IPCA-E a partir da citação. Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação na faixa que não exceder a 200 salários mínimos e 8% do 

valor da condenação na faixa compreendida entre 200 e 2000 salários 

mínimos. Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no 

artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo. P.R.I.C. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005655-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1005655-68.2016.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 
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apresentada no id nº 10281851, no prazo legal. 2. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020264-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1020264-22.2017.8.11.0041 Vistos, 

etc. 1. Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada no id nº 10254313, no prazo legal. 2. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017052-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA OAB - MG98412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1017052-27.2016.8.11.0041 Vistos etc. 

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes 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. Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018033-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1018033-56.2016.8.11.0041 Vistos etc. 

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes 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. Cuiabá, 01 de fevereiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004879-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Embargante: Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. Embargado: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução de 

Fiscal nº 1004879-68.2016.8.11.0041, oposto por Sony Mobile 

Communications do Brasil Ltda. em face do Estado de Mato Grosso 

visando anular o processo administrativo que deu ensejo a CDA objeto da 

execução fiscal nº 0501459-49.2015.8.11.0041, por ter o PROCON 

invadido seara privativa do Poder Judiciário. Conforme id nº 1415276 fora 

de te rm inado  o  apensamen to  à  ação  execu t i va  n º 

0501459-49.2015.8.11.0041 bem como para certificar quanto a eventual 

oferecimento de garantia, o que fora devidamente cumpridos conforme se 

verifica dos ids nº 1629681 e 1629692. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Pois bem, conforme certificado no id nº 1629681 bem como em consulta 

ao sistema PJE, verifico que está tramitando por esta Vara os autos de 

embargos execução fiscal nº 1003463-65.2016.8.11.0041, envolvendo as 

mesmas partes e com o mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, 

vislumbro in casu a ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que 

ocorre a litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em 

curso (art. 337, §3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como 

pressuposto processual objetivo impede a constituição da relação jurídica 

anterior. Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem 

comuns as partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o 

abalizado J.J. Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em 

tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro 

processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de 

mérito. Se há processo em curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se 

pretende formar diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, 

objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em 

curso(pendente)”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 

258, forense, Rio). Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona: “Verificada a 

ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava 

em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem 

apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a 

ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da 

causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo 

precedentemente iniciado.” (Comentários ao Código de Processo Cevil, 

Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998). Verifico, ainda que os autos 

sob o nº 1003463-65.2016.8.11.0041, fora distribuído em 09/03/2016 e o 

presente feito fora distribuído em 11/04/2016, o que impõe a extinção 

deste feito, posto que distribuído em segundo lugar. Por todo o exposto, 

estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já devidamente quitadas. Sem condenação em verba 

honorária ante a inexistência de litigiosidade. P.R.I.C. e, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500362-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Estado de Mato Grosso (EXEQUENTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao despacho proferido, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comparecer nesta Secretaria a fim de assinar o Termo 

de Nomeação de bem à penhora. Cuiabá-MT., 26/2/2018 Janeide Neves

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 15/2018-JET

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Roberto Kono de Oliveira, Juiz de 

Direito designado para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 24 de fevereiro de 2018 (sabado) das 

13:30 horas às 22:00 horas .

1- Mário Roberto Kono de Oliveira - Magistrado
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2- Paola Regina Pouso Gracioli – Gestora Judiciária

3- Maria Aparecida Gonçalves -Assessor

4- Telma Basílio de Oliveira – Assessora

5- Eliezer Lemes de Moraes - Agente da Infância

6- Valcides Ferreira de Assis – Agente da Infância

7- Anselmo Rodrigues do Prado Filho

8- Marisete Garcia Duarte – Agente da Infância

9- Diogo Viana Ribeiro – Técnico em Informática

10- Marcos Antonio Gomes do Nascimento,- Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a este Magistrado o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº  0705695-83.2015.8.0001,  para averbação na f i cha 

funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de fevereiro 

de 2018.Mário Roberto Kono de Oliveira Juiz de Direito 

PORTARIA Nº 16/2018-JET

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Roberto Kono de Oliveira, Juiz de 

Direito designado para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE: Art. 

1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 25 de fevereiro de 2018 (domingo) das 15:00 horas 

às 22:00 horas.

1- Mário Roberto Kono de Oliveira - Magistrado

2- Paola Regina Pouso Gracioli – Gestora Judiciária

3- Maria Aparecida Gonçalves –Assessora Jurídica

4- Nívea Nalva Noronha de Oliveira – agente da infância

5- Evaldo Vitório - Agente da Infância

6- – Diogo Viana Ribeiro – Técnico em Informática

7- Franklin Jhonathan de Souza Neves - Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a este Magistrado o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2018.

Mário Roberto Kono de OliveiraJuiz de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500800-68.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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, Há nos autos certidão (ID 9970659) que informa 

que o réu não foi intimado na fase de cumprimento de sentença. De 

consequência, foram declarados NULOS todos os atos processuais, 

inclusive a decisão lançada no ID 214104, bem como a prejudicialidade de 

todos os demais atos subsequentes, ante o vício insanável. Logo, o 

cálculo apresentado pelo contador do DAP, próprio à fase de pagamento, 

não serve para instruir a fase satisfativa, notadamente porque o encargo 

da apresentação de cálculo atualizado nos moldes da legislação é da 

parte exequente. Assim, mais um vez, intime-se a parte exequente para 

apresentar cálculos atualizados com o demonstrativo discriminado, na 

forma descrita no art. 534 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como manifestar quanto ao cumprimento da obrigação 

de fazer. Sobrevindo a planilha de cálculos, intime-se o devedor para 

querendo, impugnar, no prazo de 30 dias (art. 535 CPC/2015). Se 

impugnado, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Não apresentados os cálculos, arquive-se, haja vista que os de id 178249 

não satisfazem o requisito do art. 534. Intime-se. Cuiabá, 18 de dezembro 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500607-53.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VANINI (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. O cálculo atualizado apresentou valor superior ao 

limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

eventual interesse em renunciar os valores superiores ao teto de modo a 

adequar ao limite correspondente a RPV (256 UPFs), no prazo de 15 

(quinze) dias. Renunciado ao valor excedente, conclusos para 

homologação da renúncia. Caso não haja renúncia ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Intime-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. Juiza 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: 0500395-32.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLINETE ADELINA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/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 cálculo atualizado apresentou valor superior ao 

limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

eventual interesse em renunciar os valores superiores ao teto de modo a 

adequar ao limite correspondente a RPV (256 UPFs), no prazo de 15 

(quinze) dias. Renunciado ao valor excedente, conclusos para 

homologação da renúncia. Caso não haja renúncia ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Intime-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA.Juiza 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: 1003340-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BRINDES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARRION LOLATO OAB - SP384365 (ADVOGADO)

LUCAS BRANCATI OAB - SP330780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARQUES DIAS FILHO (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: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

encontra-se prevista na Lei nº 12.153/2009, que dispõe quem pode ser 
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parte nos processos submetidos ao rito especial, senão vejamos: “Art. 5o 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Diante disso, intime-se o patrono da parte autora para 

que proceda a devida distribuição da presente Carta Precatória no Juízo 

competente. Após, arquive-se. Cumpra-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: 1000228-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/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: “istos, etc. Intime-se a parte exequente para se manifestar 

sobre a satisfação da obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias. 

Nada sendo requerido, conclusos para a sentença de extinção pelo 

cumprimento da sentença. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001224-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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: “Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000563-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS BERNINI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA STELUTI PATERLINI (REQUERENTE)

ADELIA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

DAYANA SILVA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

HUELTON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: “ Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência 

judiciária gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes 

recorrentes para recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou 

comprovar incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500823-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES ERONILDES DE 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.Defere-se o pedido anterior de dilação de prazo de 

90 (noventa) dias. Cumpra-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOREIRA NICOCHELLI (REQUERENTE)

LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (REQUERENTE)

ALINE SOUZA RIOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRO PONTES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502187-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA RODRIGUES DE JESUS ALMEIDA (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)

 

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: “ Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 
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normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502362-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES DE ALMEIDA (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)

 

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: “Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 

normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501216-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE CATARINA MATOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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: “Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 

normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504342-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 

normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLDINEI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de 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. Tamara da Silva Juiza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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, arquive-se. Cuiabá-MT, 29 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000815-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT17856-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, 
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transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. 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. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, 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 PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 29 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: 1000607-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEITE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários, conforme os 

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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc. Homologo, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 

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: 1008606-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

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. Intime-se a parte autora para manifestar acerca 

dos documentos juntados no ID 11313652, que informam acerca do 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso. 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505246-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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. ” 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: 1000526-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KARLA PINHEIRO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(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, 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 do MM. Juiz 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 pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002860-15.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SILVA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial, para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a título de danos 

materiais o valor de R$ 818,30 (oitocentos e dezoito reais e trinta 

centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, 

até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso. 

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/2015. 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. Cuiabá, 27 denovembro 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE ELOIZA DE FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, 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/2015. 

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. Cuiabá, 30 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: 1000134-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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, evidenciada a perda superveniente do 

objeto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

amparo no art. 485, inciso VI, do CPC. 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. Homologo, 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENES ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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)

 

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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de 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. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

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, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 30 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DE SOUZA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

RONALDO MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-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: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a parte 

autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 7.727,48 (sete mil e 

setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data 

do arbitramento, e, de correção monetária pelo IPCA-E[1], a partir do 

efetivo prejuízo, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 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. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

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. Cuiabá-MT, 30 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT0010065A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e CONDENA-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO a pagar ao requerente o valor de R$ 21.639,03 (vinte 

e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e três centavos), acrescido dos 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a 

partir da citação e de correção monetária da propositura da ação, pelo 

IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 
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c/c art. 27 da Lei 12153/09, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Determina-se ao Sr. Gestor que proceda à retificação do polo ativo 

fazendo constar como requerente o menor Walter Gabriel do Nascimento 

Pinto representado pela Sra. Maria da Glória de Oliveira Arruda. MARIA DA 

GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA Sem custas e 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. Juíza de Direito. Tamara Pauluze 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. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BENEDITO CONCEICAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

CAROLINA DA SILVA LARA OAB - MT22936/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer a não 

observância dos ditames legais da contratação temporária e CONDENAR o 

requerido a pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS), nos períodos compreendidos de 02/05/2006 

a 31/12/2006 e de 02/01/2007 a 12/02/2007, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, 

pelo IPCA-E[2], a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitado o 

tto dos juizados especiais e, de 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. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, 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. Cuiabá-MT, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 a ilegitimidade passiva 

do DETRAN/MT para compor o polo passivo da ação e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR o Município de Cuiabá em: (a) fornecer as informações e 

entregar documentos necessários para a transferência do bem descrito 

no leilão 002/2014 do dia 21/08/2014, motocicleta da marca JTA/SUZUKI 

EN125 YES SE, Fabricação/Modelo 2011/2011, cor azul, sem placa, 

adquirido por JULIERME SANTOS CORREA, no prazo de 30 (trinta) dias; e 

(b) pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, do arbitramento, e, de correção monetária, até 25/03/2015, 

e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. De 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 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 do MM. Juiz 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 pelo Juiz Leigo, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502680-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO ROBERTO CABRAL OAB - MG86767 (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: “(...) Posto isto, RECONHECE-SE a incompetência do juízo e 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme os 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. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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 e nada sendo requerido, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 25 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: 1002930-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: “(...) Por fim, não é admitida a aplicação da inversão do ônus da 

prova contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas 

de distribuição contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015. 

Além disso, milita em favor da Fazenda Pública presunção (ainda que 

relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da 

prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, 

sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 
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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. Homologa-se, 

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, 29 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002581-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO TABILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO TABILE OAB - PR72771 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO 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. Defere-se dilação de prazo de 90 (noventa) dias. 

Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora para que peticione o 

que entender de direito, em 10 dias. Nada sendo requerido, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502678-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON ANTONIO SIGARINI (REQUERENTE)

DENIS PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito 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 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. Homologa-se, 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. Cuiabá, 25 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

para parte reclamante, a importância de R$ 2.760,30 (dois mil setecentos e 

sessenta reais e trinta centavos), referente a diferença do auxilio 

fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária pelo IPCA-E (ADI 4425 - 

STF) a partir da citação, 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, inciso I, do CPC. Sem custas e 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. 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. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 22 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000277-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos 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. Homologa-se, 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. Cuiabá, 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 
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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. Homologa-se, 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. Cuiabá, 28 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000539-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEZIO GRAUCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos 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. Homologa-se, 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. Cuiabá, 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

para parte reclamante, a importância de R$ 7.038,98 (sete mil trinta e oito 

reais e noventa e oito centavos), referente a diferença do auxilio 

fardamento, acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária desde o mês seguinte a 

promoção (ou seja, julho/2015 - id. 8311166 - Pág. 1) até 25/03/2015 com 

base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), a partir da citação, 

respeitado o teto dos juizados especiais, 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, inciso I, do CPC. Sem custas e 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. 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. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 22 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504422-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

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. Considerando o teor da certidão retro, cumpra-se 

despacho de id 4497702. Intime-se. Arquive-se.Cuiabá, 19 de dezembro 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001757-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados sobre a remuneração, a título de contribuição 

previdenciária do período de janeiro/2015 até agosto/2016, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

juizados especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 

27 da Lei 12.153/09 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 9.099/1995 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. 

Cuiabá-MT, 25 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: 1000593-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 
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PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante o terço constitucional calculado 

sobre as férias dos períodos incompletos de 03/2013 a 12/13; 02/2014 a 

12/2014; 03/2015 a 12/2015; e 03/2016 a 12/2016, utilizando como base 

de cálculo o vencimento descrito na ficha financeira constante nos autos, 

sendo acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, respeitando o teto 

dos juizados especiais. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 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 do 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 17 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500310-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO SILVA (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)

 

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: “ Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 

normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro 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: 1002411-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade 

do contrato temporário pactuado entre as partes, e CONDENAR a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante o correspondente à parte do 

empregador a título de FGTS, qual seja, 8% sobre o salário do período de 

01/06/2009 a 30/09/2011, utilizando como base de cálculo o vencimento 

descrito na ficha financeira constante nos autos, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e com a correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, ambas desde a citação, respeitando o teto dos juizados especiais. 

E, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

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 

do 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 pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. P.R.I.C. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 28 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003332-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-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. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de que junte aos autos comprovante de endereço, no prazo de 10 

(dez) dias. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-62.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 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 

descrito 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. Cuiabá, 

28 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003357-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (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. Intime-se a parte exequente, para emendar a inicial 

a fim de que junte a Certidão de Crédito a qual esta executando, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1000689-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET MIDORI SAKAMOTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERNANDES TELLES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(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: “(...) Desse modo, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para 

DETERMINAR ao DETRAN-MT que efetue a transferência de todas 

Penalidades de Pontuação do prontuário da requerente MARGARET 

MIDORI SAKAMOTO FARIAS, portadora do CPF nº 080.049.418-00, para o 

prontuário do requerido ORIVALDO FERNANDES TELES, portador do CPF 

nº 511.218.839-15, a partir de 13/11/2013, referentes ao veículo VW 

SANTANA SPORT 2000I, ANO 1993, PLACA BNN1335, e, de 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 MMª. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 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: 0504145-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (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: “Intime-se a parte exequente para apresentar promover 

adequadamente o cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sob 

pena de arquivamento. Nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro 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: 1006992-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MINUNCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: (1) ACOLHE-SE em parte a prescrição 

quinquenal, tão somente quanto aos pedidos (a) de pagamento do 

adicional de tempo de serviço; (b) pagamento do Adicional Especial; (c) 

pedido contraposto pleiteado pela parte reclamada e (d) ao requerido 

antes de 10/03/2012; (2) E, no mérito JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

demais pedidos formulados na inicial, nos termos dos artigos 38 e 39 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 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 9.099/1995 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. Homologo, 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, 20 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: 1014033-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANNA BEATRICE TAVARES MALUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 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 elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003032-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MED FISIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 

HOSPITALAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

QUEZIA FAUSTINO DA COSTA MIRANDA OAB - 427.817.011-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 
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transcrita: “Vistos, etc. Há previsão de processamento da monitória no 

Juizados (Resolução 004/2014/TP). No entanto, o processamento da ação 

monitória ocorre como ação de cobrança[1] dada a divergência de ritos 

previstos na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública e no art. 700 e 

seguintes do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime a parte autora 

para cientificá-la da presente decisão. Nada sendo requerido, designe-se 

audiência de conciliação e cite-se com as advertências legais, na forma 

da Lei 12.153/09. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1029741-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA MARTINS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002043-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1024101-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1020956-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora LAURA 

PATRICIA CORREA PAILO à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO 

o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 

c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 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 SilvaJuíza 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: 1019159-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I G RAMOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora I G 

RAMOS - ME à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 

12.153/2009 e condena-se a 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 SilvaJuíza 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: 1014408-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PRATES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANNIE DE PAULA TURRIONI OAB - GO41684 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (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 NILSON 

PRATES DOS SANTOS à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 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 SilvaJuíza 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREGORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-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, estando claramente demonstrada a 

coisa julgada, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, e 

o faço na forma do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.Sem custas 

e 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. Juíza de 

Direito.Ingridy Taques CamargoJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 

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.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 11 de dezembro 

de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1000459-43.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT0011373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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, ACOLHECE-SE EM PARTE a 

ilegitimidade passiva para considerar a ENERGISA parte ilegítima, e 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.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 

CamargoJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, 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 Pje.Cuiabá, 11 

de dezembro de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

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: 1002467-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora LENIN 

VLADIMIR REYES PEREZ à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 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 SilvaJuíza 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: 1002184-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHEYLA LANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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: “(...) Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil.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. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 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.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 

2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 0502964-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: “(...) Ante o exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

presentes embargos de declaração. Publicada no sistema Pje. Intimem-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028272-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

ROBSON DA COSTA PEREIRA SANTOS OAB - 667.965.121-20 

(PROCURADOR)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO 

GROSSO - SINFRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, REVOGA- SE A LIMINAR DEFERIDA e 

HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Caso já realizada 

a intimação acerca da decisão de tutela de urgência expeça-se 

contramandado, para a devida comunicação da revogação da decisão 

provisória. Publicada no sistema PJe. 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: 1012898-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora BRENDA 

MARCIA DE ALMEIDA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504028-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS OAB - MT0016617A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA 

(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: “(...) Posto isto, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme os 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. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

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, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro 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: 1003177-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACI CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-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, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12153/09 e art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução de mérito, pelo 

falecimento da parte autora. 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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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. Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 07 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504336-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO DOMINGUES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055472. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUANA MOURA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de férias e o respectivo terço constitucional 

proporcionais e 13º salário proporcional referente ao período de 

06.02.2017 a 27.04.2017, considerando-se as fichas financeiras 

apresentadas, acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E[1], a 

partir da data em que deveria ser adimplida, nos termos dos artigos 38 e 

39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e, por consequência, 

extingue-se o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 

487, I, do CPC. 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 
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apreciação da MM. Juíza de Direito.Tamara da Silva. 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 sistema PJe. Cuiabá-MT, 01 

dezembro 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: 1001067-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIBERTO SILVA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: (1) ACOLHE-SE a existência da 

prescrição quinquenal, referente aos pedidos anteriores a 18/01/2012, 

conforme dispõe o artigo 1º e 3º do Decreto – Lei nº 20.910/32; (2) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial para DECLARAR a nulidade do contrato temporário pactuado entre 

as partes, e CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante o 

correspondente à parte do empregador a título de FGTS, qual seja, 8% 

sobre o salário do período de janeiro/2012 a dezembro/2014, utilizando 

como base de cálculo o vencimento descrito na ficha financeira constante 

nos autos, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, com a correção monetária pelo mesmo 

índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, respeitando o teto 

dos juizados especiais. E, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 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 do MM. Juiz 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. P.R.I.C. Preclusa 

a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 30 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504569-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANGELICA CRUZ COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055471. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003982-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA SALDANHA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (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 

ESMERALDA SALDANHA DAMASCENO à audiência de conciliação, 

JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 

51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022122-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IBANHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora PAULO 

IBANHES à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 

12.153/2009 e condena-se a 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: 1001380-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUANA MOURA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, por abandono da causa por mais de 30 

dias, julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no art. 485, III, do Código de Processo Civil/2015. 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. 

Homologa-se, 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de dezembro 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.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500824-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINA DE FRANCA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/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: “(...) Dessa forma, satisfeita a obrigação, declara-se extinta a 

execução, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Código de 

Processo Civil. Publicada no 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002706-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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: 1002604-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STANLEY LEAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do 

valor correspondente a licença prêmio não usufruída do quinquênio 

1981/1986, considerando o valor da remuneração do mês anterior à 

propositura da ação, acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo IPCA-E[1], ambas a partir da 

citação, afastando-se a incidência de imposto de renda decorrente da 

natureza indenizatória, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 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. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

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. Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001575-84.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO OAB - MT4093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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: “(...) Deste modo, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, 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 do 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 pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de praxe. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (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: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte reclamante 

MARIA HELENA CAMOLEZI à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a reclamante ao 

pagamentos das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. 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. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 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: 1006773-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA POMPEU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SUELI POMPEU VILELA OAB - 301.393.331-34 (PROCURADOR)
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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: “(...) Deste modo, REJEITA-SE a preliminar invocada e 

ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, 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 do 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações de praxe. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, ACOLHE-SE em parte, a prescrição 

quinquenal dos pedidos de “férias integrais (2001/2002) e proporcionais 

na razão de 6/12 avos (2001/2002), 13º salário integral de 2001, salário 

do mês de dezembro de 2001; mais férias integrais (2002/2003) e 

proporcionais na razão de 9/12 avos (2002/2003), 13º salário integral, 

bem como o salário do mês de dezembro de 2002”, sendo a presente ação 

extinta parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, 

do CPC/2015, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial por estar presente a nulidade dos contratos temporários, objeto 

desta ação. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 15 de 

dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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, dando-se cumprimento ao acórdão do 

Conflito de Competência, proferido pela Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso DECLARA-SE a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC/2015. 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. 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. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro 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: 1003370-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDER ALVES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, 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. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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: 1002988-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, dando-se cumprimento ao acórdão do 

Conflito de Competência, proferido pela Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso DECLARA-SE a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC/2015. 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. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de nulidade de 

ato administrativo ou redução da penalidade e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 18 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

quanto ao pedido de restituição da contribuição posterior a janeiro/2015 e 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte 

reclamada a restituir os valores descontados sobre a remuneração de 

gratificação não incorporada ao salário, a título de contribuição 

previdenciária do período de setembro/2012 até dezembro/2014, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, nos 

termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, 

limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais 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 

9.099/1995 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. 

Homologo, 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. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002587-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

quanto ao pedido de restituição da contribuição posterior a janeiro/2015 e 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte 

reclamada a restituir os valores descontados sobre a remuneração de 

gratificação não incorporada ao salário, a título de contribuição 

previdenciária do período de setembro/2012 até dezembro/2014, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, nos 

termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, 

limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais 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 

9.099/1995 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. 

Homologo, 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. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502495-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA OAB - RO3187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) 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 do MM. Juiz 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 pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 

18 de dezembro 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: 1000775-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/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: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 
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Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505967-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração.Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055466. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504463-54.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055460. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505840-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055435. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504425-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055433. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502352-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 (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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055452. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501947-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA EDNA MIRANDA (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)

 

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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055414. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504855-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LAVINIA DE CASTRO PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055425. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505206-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON RIDLEY DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055429. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506107-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055437. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001615-32.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SENATORE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos 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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 13 de dezembro 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001799-85.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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 IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos 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 MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

Sistema Pje. Cuiabá, 10 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001428-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VILELA D OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/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: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento em favor da parte autora do crédito representado na Certidão 

de Honorários Periciais expedida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis, referente à atuação no processo nº 

211-07.1987.811.0003 (cód. 18441), no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais), acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo IPCA-E[1], ambos a partir da 

citação, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. Oficie-se o teor desta 

decisão ao Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. 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 
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art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

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. Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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, RECONHECE-SE a nulidade do Ato nº 

20.378/2014. (D.O.E 14/05/2014), que tornou sem efeito a nomeação 

especificamente à parte autora e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

Ana Cristina Alves Pereira, no cargo de “AGENTE DA ÁREA 

INSTRUMENTAL - Perfil Profissional: Assistente de Administração”, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à sua assunção, 

nos termos do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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. Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-42.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOMINGOS GASPARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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. HOMOLOGA-SE a desistência do recurso 

inominado interposto no Id. 4928783. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, ACOLHE-SE a prescrição do pedido 

inicial, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem 

custas e 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. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 de dezembro 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: “(...) Posto isto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

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. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 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. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Cuiabá-MT, 14 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-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: “(...) Deste modo, REJEITA-SE a preliminar invocada e 

ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, 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 do 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 pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações de praxe. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de 

dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY CESAR RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial e 

CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar R$ 12.559,16 (doze mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) ao 

requerente, a título de ajuda de custo, cujo valor deve ser acrescido de 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97), a 

partir da citação, e de correção monetária da propositura da ação com 

base no IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e, em consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e 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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 15 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002329-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY ANTONIO DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

PAULO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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: “(...) Deste modo, ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, 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 do 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 pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de praxe. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO PEDRO ALMEIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 

nsº 20.391/2014 e Ato n.º 21.144/2014 restrito à parte reclamante e 

DETERMINAR a parte reclamada a proceder à nomeação de DYEGO 

PEDRO ALMEIDA DE SOUSA, no cargo de “Assistente do Sistema 

Socioeducativo/Assistente Administrativo”, com a averiguação dos 

documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos 

do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, 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. Homologo, 

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. Cuiabá-MT, 14 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 

nsº 20.376/2014 e Ato n.º 19.564/2014 restrito à parte reclamante e 

DETERMINAR a parte reclamada a proceder à nomeação de LEIDIANE DE 

OLIVEIRA, no cargo de “TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL/Perfil 

Profissional: Administrador”, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, 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. Homologo, 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. Cuiabá-MT, 14 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1023813-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 
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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. Tamara da Silva 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 PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA NAZARIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT17856-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: “(...) Assim, RECONHECE-SE de oficio, a perda superveniente 

do interesse processual. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 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. Decorrido o 

prazo, arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 15 de dezembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002291-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA CALVI MENEGASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os requerido, 

na esfera de suas responsabilidades, a fornecer os medicamentos 

“CICLOSPORINA 100 mg e AZATIOPRINA 50 mg”, nos termos da 

prescrição médica, respeitado o teto dos juizados especiais, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Observe-se o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se 

o representante judicial da Fazenda e o responsável pela Coordenadoria 

de Assistência Farmacêutica para conhecimento e adoção imediata das 

providências pertinentes à dispensação. 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. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 

2018. 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: 1002131-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALMAR BUSNELLO OAB - 256.177.148-21 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 levantamento de valor 

relativo a depósito efetivado pelo Tribunal de Justiça em procedimento de 

jurisdição voluntaria por meio do qual Marlene Moro de Oliveira requereu 

alvará judicial para levantamento de passivo trabalhista pertencente ao 

espólio do José Bonifácio de Oliveira Filho. O crédito veio descrito no 

atestado que consta na página 11 – (n.º 30/2016 – DPP, expedido pelo 

Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no qual consta a existência de diferença salarial). 

Apresentados os documentos necessários foi expedido o alvará para 

pagamento administrativo, haja vista que o atestado indica a credora. No 

entanto, o Departamento de Recursos Humanos encaminhou o depósito 

judicial do valor de R$ 26.485,26 vinculando-o ao processo. No 

procedimento de jurisdição voluntária, a satisfação ocorre com a 

expedição do alvará para a pessoa jurídica devedora, de modo que, via de 

regra, não há liberação de valores no próprio procedimento. Registra-se, 

inclusive, que o próprio atestado de crédito (pagina 11) já identifica a 

beneficiária, presumindo sua legitimidade no processo administrativo, 

razão pela qual dispensou-se os termos de renúncia dos demais 

herdeiros. Contudo, considerando que não houve o pagamento 

administrativo à herdeira declarada beneficiária no processo administrativo 

e os valores foram depositados por meio de vinculação a este processo 

no valor exato do atestado apresentado, intime-se a parte autora para 

trazer aos autos, no prazo de 5 dias, os termos de renúncia ao crédito 

dos filhos Hugo Alexandre, Henrique, Eliana e Marilda. Após a juntada de 

todos os termos de renúncia, conclusos para a expedição do respectivo 

alvará judicial. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502315-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BALIEIRO (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)

 

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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055447. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501862-75.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE MIRANDA RAMPAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055404. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 16 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504878-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA FILISMINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9055487. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Cuiabá, 14 

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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 053, DE 23 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

018-2018-Gab. datado de 22.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Armedina Martins de Souza, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 24308811 SSP- MT, cadastrada no CPF 

047.308.901-75, para exercer o cargo de Assessora Técnica Jurídica, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 055, DE 26 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

019-2018-Gab. datado de 22.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Roberta Silva Bezerra Rodrigues, portadora 

da Cédula de Identidade RG - 17974879 SESP-MT, cadastrada no CPF 

014.859.131-01, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 054, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

016-2018-Gab. datado de 20.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Sheila Cristina Nonato de Moraes, portadora 

da Cédula de Identidade RG - 20952368 SSP-MT, cadastrada no CPF 

035.415.871-64, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS OAB - DF35352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZANETE TEIXEIRA DE FARIAS (RÉU)

JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

bem como para manifestar sobre a certidão de ID 11934814.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006939-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANGELO DE PAULO (AUTOR)

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MARIA YONEZAWA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1006939-94.2017.8.11.0003 AUTOR: RONALDO ANGELO DE PAULO, 

CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA RÉU: LETICIA MARIA YONEZAWA Vistos 

etc. De início, DETERMINO que a Secretaria proceda à inclusão dos 

confinantes ANIZIO ASSIS BRAGA, FRANCISCO ANTONIO PEREIRA e 

BALTAZAR ANGELO DE PAULA, descritos no ID 9957637 - Pág. 6, no polo 

passivo da demanda. Ressalte-se que tal providência incumbe ao patrono 

da parte demandante, que deverá diligenciar nesse sentido quando da 

propositura de eventuais novas ações, vez que o Sistema PJE se 

encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize 

as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. Além disso, 

analisando os autos percebo que a parte autora não indicou o endereço 

da parte ré, LETICIA MARIA YONEZAWA. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de regularizar o 

polo passivo da demanda, indicando o endereço da parte requerida, ou as 

diligências adotadas no sentido de obter sua localização, requerendo, se 

for o caso, diligências pertinentes nesse sentido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme parágrafo único do art. 321 do 

CPC/15. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2017. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007395-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

JACINTA MARIA DA SILVA (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)

Outros Interessados:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS , 26 de fevereiro de 2018. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1007395-44.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Advogado do(a) AUTOR: NILSON 

NOVAES PORTO - MT20487/OAdvogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES 

PORTO - MT20487/O 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: 1007988-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009902-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002242-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE - ME (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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000902-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. D. S. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA REQUERIDA E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005226-21.2016.8.11.0003

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:

JESIEL HENRIQUE DE SOUSA REZENDE (REQUERIDO)

 

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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Processo Número: 1009854-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JESUS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

 

Código Processo nº 1009854-19.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005606-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARTINS BARBOZA (REQUERIDO)

 

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: 1003676-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON CANUTO DIAS (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: 1007004-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZERIO KOLLING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003872-24.2017.8.11.0003

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:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004838-84.2017.8.11.0003

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:

ALEXANDRE DOS SANTOS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004838-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. BV 

FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

ALEXANDRE DOS SANTOS MELO, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 

Liminar deferida no Id. 9794944. No decorrer do processo, o requerente 

pleiteia pela desistência da ação, com sua consequente extinção (Id. 

10650483). 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. Revogo a liminar deferida. Sem verba honorária vez 

que o demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. 

Transitada em julgado, determino a baixa junto ao Sistema Renajud, 

constante no Id. 9955651, após ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11931868

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005101-53.2016.8.11.0003

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:

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

DEBORA FELIX DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11932231 e certidão do oficial de justiça ID n. 11644527

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARICIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11933527

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010096-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11933801

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000820-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11934037

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005151-45.2017.8.11.0003 AUTOR: ANELITA MARIA DE 

JESUS Advogado do(a) AUTOR: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

MT0012452S RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S 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, justif icando, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001321-08.2016.8.11.0003

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:

JEFERSON LUIS DA SILVA BROGIATTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar informando 

endereço hábil à citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001996-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 111 de 198



Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa da Sra. Oficiala de JUstiça, nos termos 

seguintes:"Certifico que em diligências no endereço mencionado, não foi 

possível efetuar a Intimação dos requeridos OSVALDO XAVIER DE 

AZEVEDO, MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO, LUCIANO PORTO AZEVEDO 

ÉRIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO, tendo em vista que procedi diversas 

diligências em dias e horários alternados, não foi possível, uma vez que 

não fui atendida no interfone nas ocasiões das dligências, em contato com 

alguns vizinhos em frente, eles alegaram desconhecer a pessoa em 

questão."

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000368-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (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, ORA APELADA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI JOSE VASTOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, INFORMANDO ENDEREÇO HÁBIL 

À CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006877-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MORENO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005526-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEIA SALES CASTRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEWELTH RONDON CURVO (RÉU)

LEONICE TAPAJÓS CURVO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução das correspondências encaminhadas para 

citação dos requeridos, Roosewelth e Leonice, com a informação da ECT 

de que os destinatários mudaram-se, e para citação do confinante, José 

Antônio, com a informação da ECT de que o destinatário é desconhecido. .

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010191-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA (REQUERIDO)

CLODOCIR LEIVA (REQUERIDO)

AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA (REQUERIDO)

LEONEL ITAPURA DUARTE (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução das correspondências encaminhadas para 

citação dos requeridos, Claudio, Suely, Clodocir e Leonel Itapura 

Duarte-ME, com a informação da ECT de que os destinatários mudaram-se, 

para citação do requerido, Leonel Itapura Duarte, com a informação da 

ECT de que o destinatário é desconhecido, e, para citação do requerido, 

Augustinho, com a informação da ECT de que não existe o número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005934-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001763-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE DA ROCHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002731-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

Intimação da requerida Carolina Veículos para, no prazo legal, manifestar 

acerca do Laudo Pericial anexado no ID. 10387655.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009724-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009724-29.2017.8.11.0003 AUTOR: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHAES FERNANDES Advogado do(a) AUTOR: ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS - MT0012851A-B RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S 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: 1006008-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003009-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABILA FERNANDA DA SILVA (REQUERIDO)

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

EVELIN CRISTINA DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOSE HELIO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

CEZAR AUGUSTO MILHOMEM DE FIGUEREDO (REQUERIDO)

JOAO WILSON MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

SANDI SARA DE SOUZA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

Notificação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009897-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA BRITO (EXECUTADO)

I C BRITO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002785-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução das correspondências encaminhada para 
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citação dos requeridos, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007891-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO)

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (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 o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006740-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D R NUNES COMERCIO - ME (RÉU)

DULCINEIA ROCHA NUNES (RÉU)

EDMILSON SILVA SOUZA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007941-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO - ME (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 o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009683-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009683-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VANESSA 

CRISLEY GOMES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: VANESSA 

CRISLEY GOMES PEREIRA - MT0008865S REQUERIDO: M. S. DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: AURELIO ALENCAR 

SOARES DE OLIVEIRA - MT0007103A 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010445-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (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 o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006448-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 
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manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001991-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHULZ BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (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 End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1010189-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

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 o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010560-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO (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 End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005751-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DALFORNO (EXECUTADO)

 

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 End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010186-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Projetta, com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008694-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

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 Nr.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006402-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARCELINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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 advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010179-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007274-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (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 End. Insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000200-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CHAVES (AUTOR)

TANIA FRATARI CHAVES ZADROZNY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO TEIXEIRA BORGES - ME (RÉU)

TEREZINHA FERREIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 
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manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que Não Existe o 

Numero.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004114-17 .2016.8 .11 .0003 AUTOR:  WW 

TRANSPORTES LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: REGIANE ZANARDINI 

MENEZES - MT12775/O RÉU: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 

Advogado do(a) RÉU: MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S 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: 1008629-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO TEOFILO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O (ADVOGADO)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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 destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007537-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arlete Venuto Soares da Silva (RÉU)

Sebastião Soares da Silva (RÉU)

JOSE ROGERIO SALLES (RÉU)

OSVALDO XAVIER DIAS (RÉU)

PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

(RÉU)

IMOBILIARIA JARDIM GUANABARA LTDA (RÉU)

JOSE APARECIDO ALVES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Imobiliária Jardim Guanabara, com a informação da 

ECT de que o destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004378-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (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 o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007990-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALMIR DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

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 Mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 
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citação do requerido, com a informação da ECT de que Mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CREDI$NIL (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 Mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004671-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARDOSO DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-69.2016.8.11.0003

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:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA (EXECUTADO)

ANA PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA (EXECUTADO)

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte executada, da penhora on-line e no prazo 

de 15(quinze) dias oferecer impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004470-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 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 e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para no prazo legal manifestar do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005950-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal de manifestar sobre a 

juntada do Oficio BB com deposito no valor de R$8.734,04.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-08.2016.8.11.0003

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:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte executada, da penhora on-line e no prazo 

de 15(quinze) dias oferecer impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000532-72.2017.8.11.0003

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:

DEMILSON ALBERTONI (EXECUTADO)

DEMILSON ALBERTONI (EXECUTADO)

NEUZA MARTINS MACIEL FREITAS (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal forneça o endereço 

dos executados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005202-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOSE GERINO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009885-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERNANDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010148-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAMASCENA ROCHA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003893-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RESENDE FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON RESENDE FORTUNATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003893-34.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a cota 

ministerial ID: 11831110, manifeste-se a parte autora, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000313-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000313-25.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 26.04.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

No mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de 

maior elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das 

reais condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e das crianças. 7. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 8. No intuito de resguardar o interesse 

das crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória dos menores 

Emely Kauani G. de Oliveira, Emannuele G. de Oliveira, Enzo Manuel G. de 

Oliveira, Erick Kauan G. de Oliveira, nos moldes requeridos, devendo ela 

ser intimada para assinar o respectivo termo. 9. No mais, postergo a 

guarda do menor Eduardo Zacarias G. de Oliveira à contestação. 10. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 
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caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

dos infantes. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004712-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOUZA DE ARRUDA MOURA (REQUERENTE)

JULIANA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ADRIANA SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOUZA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004712-34.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Nomeio inventariante o requerente, Alessandro Souza de Arruda Moura, 

que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo termo de compromisso. 3. No mesmo contexto, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos as 

certidões negativas do CRI e do DETRAN em nome da de cujus. 4. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005205-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER RAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO VANIER DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005205-45.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão ID: 10018573. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005614-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA ALMEIDA SOARES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005614-21.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos o 

comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o 

caso), bem como certidão negativa municipal, federal e estadual (emitida 

pela PGE) em nome do de cujus. 2. Após o cumprimento da diligência 

supra, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007774-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLY DE SOUZA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007774-82.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no processo, 

utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida de ao 

menos 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009548-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES FRAGOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009548-50.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão ID: 11379244. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007452-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA NUNES BRAGA (REQUERENTE)

LEONARDO NUNES BRAGA (REQUERENTE)

WILSON NUNES BRAGA (REQUERENTE)

IRENILDE ALVES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007452-62.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para retirar o Alvará expedido nos 

autos, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018 

MARGARETH BENDER VITORETTE Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000042-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLY NUNES DE MELO OAB - MT0018277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCHIANNY RODRIGUES SANTANA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000042-16.2018.811.0003 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 

à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

Designo o dia 12.03.2018, às 15h, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 4. No 

mais, sem prejuízo da determinação supra, havendo necessidade de maior 
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elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das reais 

condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a crianças. 5. Após o cumprimento da 

determinação supra, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. 6. No intuito de resguardar o interesse da criança, que, 

como noticia a peça vestibular, se encontram sob a responsabilidade da 

parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, devendo 

ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A parte autora deverá 

ser informada que a guarda ora concedida tem caráter temporário, 

podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que 

demandem deste juízo providência necessária à proteção da infante. 8. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real rendimento 

auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a 318,00 (trezentos e dezoito reais), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária da parte autora, ou pago diretamente mediante recibo. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 

de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000991-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KIODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO DE FREITAS ROSADA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000991-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 15.03.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003538-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEMOTEO DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003538-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. MARIA SOUSA DA 

SILVA (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores deixados junto à Caixa 

Econômica Federal, a título de FGTS e valores deixados em contas 

bancárias, existentes em favor de Antônio Temoteo da Silva, seu esposo, 

falecido. 2. A inicial foi instruída com os documentos necessários à 

propositura da demanda, procuração, documentos pessoais da 

interessada, certidão de óbito, bem como extratos bancários e 

declarações de testemunhas corroborando todo o alegado na exordial. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, a pretensão da requerente merece prosperar, uma vez que é 

herdeira necessária da pessoa falecido e os demais herdeiros 

concordaram com o pedido inicial, o que evidencia seu interesse e 

legitimidade para postular o presente alvará. 5. Quanto à possibilidade da 

concessão do pretendido alvará, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO 

EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA 

DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor do falecido anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO INSS. 

CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo dependente 

habilitado a receber o pensionamento por morte, o levantamento do 

resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, mormente quando há 

concordância dos demais herdeiros, maiores e capazes, e o inventário já 

está sendo realizado na via extrajudicial. Deram provimento ao recurso 

para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - AC: 70055274674 RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 26/09/2013, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2013 – 

grifamos) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte requerente (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer valor 

existente junto à Caixa Econômica Federal, a título de FGTS, PIS/PASEP e 

valores em conta corrente ou poupança, existente em favor de Antonio 

Teomoteo da Silva, falecido, qualificado nos autos, devendo prestar 

contas ao juízo no prazo de 20 (vinte) dias. 9. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação 

em custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. 

Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à 

espécie. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004501-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA MARIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

nao informado (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1004501-95.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 
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DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por G.T.R., representado 

por Senilda Maria Teixeira (qualificados nos autos). 2. Segundo ressai dos 

autos, em suma, a parte requerente pugna pela retificação de seu nome 

no assento de nascimento, visto que este lhe causa constrangimentos e 

vexames perante terceiros, pelo fato de ser pessoa do sexo masculino e 

possuir prenome “Giani”, razão pela qual postula sua retificação para 

“Gean”. 3. Manifestou-se o representante do Ministério Público pela 

procedência do pedido exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto 

no art. 109, caput, da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que 

deseja ver retificado assentamento no registro civil, o requeira ao 

magistrado competente. 6. A análise dos autos permite afirmar que o 

objetivo da parte requerente é a retificação do seu assento civil. Neste 

sentido, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições ínsitas 

do art. 57, da Lei de Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se 

denota de todo o processado, inclusive, por depoimentos testemunhais, 

que a parte autora passa por constrangimentos e vexames perante 

terceiros, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, a 

procedência do pedido é medida que se impõe, mesmo porque também não 

haverá nenhum prejuízo para terceiros. 8. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, em conformidade com a manifestação do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, I, do Digesto 

Processual Civil, determinando a retificação do assento civil da parte 

autora (ID: 8826267), que passará a se chamar GEAN TEIXEIRA 

RODRIGUES, o que faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 

6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 9. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos). 10. 

Notifique-se o representante do Parquet. 11. Sem condenação em custas 

e sem condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009682-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE ERONDINA DA SILVA (AUTOR)

M. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR FERREIRA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009682-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por M.S.L., representada por 

Karoline Erondina da Silva Lopes, em face de SIDIMAR FERREIRA LOPES 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 11837984). 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 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. 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto 

Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 7. Notifique-se o representante do Ministério Público. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008335-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA SAQUI NUNES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008335-09.2017.811.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados por JANDIRA 

SAQUI NUNES (qualificada nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS N.º 3827-71.2016.811.0003 FINALIDADE: 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 S.C.C. move contra Esio Souza Cavalcante, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

SENTENÇA: ...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 ESIO SOUZA CAVALCANTE 

(qualificado nos autos), declarando-o 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, SCC. 

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." Eu, 

MBV - Técnica Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005816-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO)

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005816-95.2016.8.11.0003 Vistos etc., Defiro a ampliação vindicada 

(ID 11564481), concedendo prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento do 

quanto disposto no ID 11111978. Fica a causídica subscritora ciente de 

que deverá se manifestar tão logo decorra o prazo ora fixado, 

independentemente de nova intimação, sob pena de extinção. Na hipótese 

de decorrer o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a 

requerente para dar regular andamento ao processo, em 05 (cinco) dias, 

praticando os atos que lhe competir, sob pena de extinção sem resolução 

de mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC. Intime-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 23 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 121 de 198



BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004385-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARTINS MATTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 

11662040.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010378-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JERONIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT21948/O (ADVOGADO)

EDIMARA FERREIRA OAB - MT22875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIACAO FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010378-16.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de cumprimento de 

sentença movido por ANA KAROLINA SILVA, representada por sua 

genitora Eliane Jeronima da Silva em desfavor de MOACIR CLODOALDO 

DA ANUNCIAÇÃO, todos bem qualificados nos autos. Após determinação 

de emenda à exordial a parte exequente manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito, pleiteando a sua extinção, nos moldes do art. 

485, VIII do CPC (id nº 11742832). É o relatório do necessário. DECIDO. A 

faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio do exequente. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do NCPC e, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios indevidos, 

face à gratuidade da Justiça que ora defiro. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006127-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DARWIN CORREA NETO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA ANDREIA MATEUS, 

NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000695-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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 JUDITH 

VIANA DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por JANETE APARECIDA VIANA DA 

SILVA, 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 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. 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, 26 

de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000695-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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 JUDITH 

VIANA DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por JANETE APARECIDA VIANA DA 

SILVA, 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 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. 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, 26 

de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000695-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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 JUDITH 

VIANA DA SILVA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 
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previdenciários, a ser exercida por JANETE APARECIDA VIANA DA 

SILVA, 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 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da justiça. 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, 26 

de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002169-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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. A. S. F. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por M. S. A., 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 demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da justiça. 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, 26 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002169-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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. A. S. F. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por M. S. A., 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 demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da justiça. 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, 26 de fevereiro de 2018.Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002169-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo PJE nº 1000695-52-2017.8.11.0003. 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. A. S. F. à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por M. S. A., 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 demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento do requerido. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da justiça. 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, 26 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: 1006774-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. Y. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. N. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente ALINE SOARES RODRIGUES NERES para, 

havendo interesse, comparecer à Secretaria deste Juízo, das 12 às 19h, 

de segunda à sexta-feira, munida dos documentos pessoais e do número 

do processo, para assinar o Termo Definitivo de Guarda.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 123 de 198



THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

R. F. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente JOSSIANE TAVARES DE FREITAS para, 

havendo interesse, comparecer à Secretaria deste Juízo, das 12h às 19h, 

de segunda à sexta-feira, munida dos documentos pessoais e do número 

do processo, para assinar o Termo Definitivo de Guarda.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007000-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR REGINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007000-52.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de conciliação para a data 

de 16 de maio de 2018 às 14h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à 

audiência aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na 

audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de fevereiro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004722-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN SUNNER CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004722-15.2016.8.11.0003 Vistos etc., KEVIN SUNNER CLEMENTE 

requereu ALVARÁ JUDICIAL para proceder ao levantamento de 

importâncias a título de rescisão contratual de titularidade de sua falecida 

mãe Sra. Sônia Aparecida Clemente, bem como de saldo de valores 

existentes junto à Caixa Economica Federal. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Em resposta aos ofícios expedidos por este 

juízo, a empresa Sendas Distribuidora S/A (Assaí Atacadista) e a Caixa 

Econômica Federal informaram haver saldo em favor da falecida. É o 

breve relato. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade do 

requerente, o qual é filho da falecida, comprovando ser o único herdeiro 

da mesma. Outrossim, extrai-se dos documentos encartados aos autos 

(ids nº 4791047 e 11591145) a existência de numerário disponível em 

favor do titular junto à Caixa Econômica Federal e ao órgão empregador do 

de cujus, o qual falecendo sem deixar testamento deverá ser revertido 

aos herdeiros legítimos (CC, art. 1.788). Posto isso, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando ao 

requerente, KEVIN SUNNER CLEMENTE, bem qualificado nos autos, a 

levantar os valores existentes junto Caixa Econômica Federal e à empresa 

Sendas Distribuidora S/A (Assaí Atacadista), a que fazia jus a falecida 

Sônia Aparecida Clemente, cujo óbito ocorreu em 21 de outubro de 2016, 

nos termos da exordial. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal e procedida à 

entrega do alvará, arquive-se, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de fevereiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 8890-87.2010.811.0003 - CÓDIGO: 440223

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EXECUTADOS: ADJALMA CANDIDO DA SILVA ME E OUTROS.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados ADJALMA CANDIDO DA SILVA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 15 de Março de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) (Em Frente a Dom Gabriel pisos e 

revestimentos) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Uma motocicleta marca Honda, modelo CBX 250 Twister, ano 

2007/07, cor amarela, placa KAQ-7715, o bem encontra-se em regular 

estado de conservação, com 2 pneus meia vida, painel sem 

funcionamento, conforme consta no auto de avaliação.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais), em 18 de 

janeiro de 2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Eunice n°680, QD 05, lote 10, Vila 

Lourdes Setor 01, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA:

 ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados AVELINO B. DE 

FREITAS, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de

Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 124 de 198



eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.Rondonópolis - MT, 23 de fevereiro de 2018. Francisco 

Rogério Barros - Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A L MANFRIM & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1000649-29.2018.811.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória c/c liminar ajuizada por A L MANFRIM & CIA LTDA ME em 

desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que é 

optante do regime do Simples Nacional desde 04/08/2010, e que tal 

informação, aparentemente, não constava do cadastro do requerido, pois 

ele está exigindo o pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviço) que já foi 

recolhido pela empresa. Aduz que o requerido, através da notificação 

preliminar para recolhimento de tributo em atraso nº 124/2014, emitiu as 

notificações de ISS nºs 2014/0001398 e 2014/0001399, em 17 de junho de 

2014, pelas quais notificou a empresa para promover a regularização de 

valores correspondentes ao ISS das notas fiscais de prestação de 

serviço dos períodos de referência 10/2012, 11/2012, 01/2013, 02/2013, 

03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013 e 09/2013, bem como do 

período de referência 09/2012, respectivamente. Informa que as 

notificações preliminares se tornaram os Autos de Infração 371/2014 e 

372/2014, os quais têm por objeto a cobrança dos créditos tributários dos 

respectivos períodos (371/2014: 10/2012, 11/2012, 01/2013, 02/2013, 

03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013 e 09/2013; 372/2014: 

09/2012), acrescidos de juros, correção monetária e multa de 100%, uma 

vez que a municipalidade não acatou o pedido da empresa de 

cancelamento da notificação. Assevera ter apresentado Recurso 

Administrativo contra tal decisão, comprovando que é participante do 

SIMPLES, e que o ISS de competência Município estava incluído no 

pagamento do Documento de Arrecadação – DAS do período, porém, o 

requerido, apesar de ter reconhecido que a empresa estava recolhendo o 

tributo, não acolheu o pleito formulado, asseverando que a empresa 

deveria recolher novamente o imposto no sistema de tributação de 

Rondonópolis e depois solicitar uma compensação tributária. Esclarece 

que a referida decisão ainda cancelou o Auto de Infração 372/2014, 

estornando a cobrança do débito de referência 09/2013 para o Auto de 

Infração 371/2014, o qual embora não tenha fundamento, já que exige o 

pagamento de dívida já paga, persiste até o momento. Sustenta, ainda, que 

a atitude da Fazenda Municipal consiste em bitributação, e a existência de 

suposto “erro de cadastro” não tem o condão de exigir-lhe o pagamento 

do ISS pela segunda vez. Assim, requer a concessão de liminar, para que 

seja determinado ao requerido que suspensa a possibilidade de inscrição 

dos débitos exigidos nos Autos de Infração 371/2014 e 372/2014 na dívida 

ativa, até a decisão final no presente feito, sob pena de multa diária na 

ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. De acordo com o 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). No caso dos 

autos, verifica-se que a autuação da autora deu-se em razão da ausência 

do recolhimento do ISS de referência 10/2012, 11/2012, 01/2013, 02/2013, 

03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 e 09/2012, 

conforme Autos de Infração 371/2014 e 372/2014 (Id. 11620723 e 

11620725). Os documentos apontam, nesta fase inicial, que a empresa 

autora é optante pelo Simples Nacional desde 04/08/2010 (Id. 11620714), o 

que, segundo o artigo 13 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação, de determinados tributos, inclusive do ISS. Vejamos: Art. 13. 

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 

único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: I - Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II - Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste 

artigo; III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; V - Contribuição 

para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 

cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 

julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno 

porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no 

§ 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar; VII - Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; VIII - 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. Nesse sentido, a 

autora alega que o ISS de todo o período de 09/2012 a 12/2013 foi 

devidamente recolhido pelo sistema SIMPLES NACIONAL, isto é, pago 

mediante Documento de Arrecadação – DAS, de modo que a atitude da 

Fazenda Municipal consiste em bitributação. Com efeito, depreende-se dos 

documentos de Id. 116207298 que a autora realizou o pagamento de 

diversos Documentos de Arrecadação – DAS emitidos nos anos de 2012 

e 2013. Ademais, a informação fiscal acostada no Id. 11620729 – p. 19, 

emitida pelo Setor de Fiscalização Tributário do Município, consigna que o 

pedido de alteração do enquadramento da autora na nota fiscal eletrônica 

de mensal para simples nacional se deu somente em 24/09/2013, pelo que 

as notas fiscais no período de 21/08/2012 a 24/09/2013 foram emitidas 

como ISS a recolher. Aponta, ainda, que não foi constatada diferença de 

receita tributária declarada para o cálculo do simples nacional e as notas 

fiscais emitidas através da nota fiscal eletrônica. Na mesma direção, o 

Departamento de Julgamento e Consulta da Secretaria Municipal de 

Receita, ao proferir a decisão administrativa nº 3551/2014, aduziu que: 

“De fato, em que pese o fato do requerente ter efetuado a sua opção pelo 

regime de tributação do Simples Nacional e estar efetuado o recolhimento 

dos impostos por tal meio, resta comprovado que no seu cadastro de Nota 

Fiscal Eletrônica não constava tal informação, já que o requerente até a 

data de 24.09.2013 encontrava-se cadastrado com o ISSQN no regime de 

tributação mensal. Destarte, o ISSQN referente às competências 09/2012 

a 12/2013 deve ser recolhido pelo sistema de tributação do Município de 

Rondonópolis (...)” (Id. 11620729, p. 23). Assim, pelo menos nesta fase de 

cognição sumária, vislumbra-se que os tributos exigidos pelo Município já 

foram recolhidos pelo regime do SIMPLES NACIONAL, mediante documento 

único de arrecadação, nos termos do citado artigo 13, da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que a dívida tributária 

em debate foi gerada tão somente em virtude de não constar, até a data 

de 24/09/2013, a informação de que a autora é optante do SIMPLES, sendo 

que até tal data encontrava-se cadastrada no regime de tributação 

mensal, o que o impõe o deferimento da tutela almejada. Ademais, o perigo 

de dano restou evidenciado, já que uma inscrição na dívida ativa pode 

comprometer o regular desenvolvimento das atividades e operações da 

empresa autora. Dessa forma, considerando a probabilidade do direito da 

autora e, ainda, o perigo de dano, caso não seja deferida a tutela 

pretendida, entendo que deve ser acolhido o pleito para determinar que o 

requerido se abstenha de promover a inscrição dos débitos em dívida 

ativa, mormente porque há indícios de que tais débitos já foram pagos. 

Além disso, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois caso a 

conclusão seja pela improcedência do pleito, bastará a Fazenda Pública 

Estadual formalizar o processo de inscrição dos valores em dívida ativa, 

com a posterior cobrança mediante execução fiscal. Com essas 

considerações, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS se abstenha de inscrever os débitos exigidos nos 

Autos de Infração 371/2014 e 372/2014 em dívida ativa. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, apresentar resposta, consignando-se que, 
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não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor na inicial (CPC, artigos 188, 285 e 319). 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N° 1000574-87.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

execução de sentença proposta por ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 28.541,55 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um 

reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. 11559326). É o relatório. Decido. 

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, 

consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas 

não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir 

transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na 

mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 28.541,55) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o 

feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados 

Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.” 

Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 22 de 

fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001230-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DIONISIO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO N º 1001230-44.2018.811.0003 VISTO. Tendo em conta que 

os autos vieram remetidos da Justiça Federal – Subseção de 

Rondonópolis com a petição inicial e a contestação do INSS, intime-se a 

parte autora para impugnar tal contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001347-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N º 1001347-69.2017.8.11.0003 VISTO. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPLIS, aduzindo, em síntese, 

que o seu nome consta no cadastro imobiliário municipal como proprietário 

dos seguintes imóveis: 1) Um lote para construção sob o nº 31, da quadra 

10, situado na Vila Paulista, no Distrito de Rondonópolis, com área de 

250,00 m², registrado no Cartório sob a matrícula nº 77.034 e 2) Uma casa 

residencial, tipo MT-3, com área de 47,14m², situada no Núcleo 

Habitacional Rio Vermelho, com o nº 141 e seu respectivo lote, nº 11, 

quadra 01, com área de 230,00m². Afirma que não é proprietário dos 

referidos imóveis e não possui qualquer espécie de relação jurídica ou 

econômica com os bens, uma vez que constam nos registros cartorários 

como proprietários o Município de Rondonópolis e a Companhia de 

Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT. Sustenta que, 

em virtude dessa situação, foram manejadas três execuções fiscais 

contra o autor, com o consequente protesto e negativação do seu nome. 

Assim, requer a concessão da tutela provisória de urgência para que o 

requerido realize todas as correções e alterações cadastrais necessárias 

para a desvinculação do seu nome dos imóveis relacionados nos 

cadastros imobiliários de nº 76538 e 752045; bem como determine o 

cancelamento do protesto e registros negativos do nome do autor oriundo 

da cobrança de tributos vinculados aos imóveis. Requer, ainda, a 

procedência dos pedidos, para condenar o réu ao pagamento de danos 

morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais, no 

valor de R$ 1.038,00 (mil e trinta e oito reais). Deferiu-se a tutela provisória 

de urgência para suspender os protestos registrados no nome do autor, 

protocolos nº 1021351 e 1021352, bem como seus efeitos, devendo o 

Município se abster de efetuar qualquer cobrança ao autor em relação aos 

imóveis apontados nos cadastros imobiliários de nº 752045 e 176583. 

Regularmente citado, o Município de Rondonópolis apresentou 

contestação, dizendo que as execuções mencionadas na petição inicial 

foram extintas, de modo que a existência dessas ações não tem o 

potencial de causar qualquer lesão ao direito do autor. De outra parte, 

confessou que a: “municipalidade realizou uma vistoria in loco, onde foi 

constatado que no imóvel com inscrição 752045, consta como proprietário 

o SR. Aldema Araujo Ferreira e no imóvel de inscrição 176583, consta 

como proprietário o Sr. Francisco José da Silva, com CPF nº 

078.344.111-87, ou seja, trata-se de homônimo, sendo o mesmo nome, 

mas CPF distinto”. Por fim, alegou que o protesto gerou apenas mero 

aborrecimento, visto que a simples cobrança de tributo em nome de 

homônimo não configura dano moral. A parte autora impugnou o conteúdo 

da contestação. Intimadas, as partes não se manifestaram na fase de 

especificação de provas. É o relatório. Decido. Pelo que se extrai dos 

autos, o autor teve contra si lavrado um protesto decorrente de custas 

processuais devidas ao FUNDO DE APOIO DO JUDICIÁRIO – FUNAJURIS, 

em decorrência da propositura de execução fiscal pelo Município de 

Rondonópolis, referentes a débitos originados de Imposto Predial e 

Territorial Urbano IPTU, relacionado a dois imóveis: 1) Um lote para 

construção sob o nº 31, da quadra 10, situado na Vila Paulista, no Distrito 

de Rondonópolis, com área de 250,00 m², registrado no Cartório sob a 

matrícula nº 77.034 e 2) Uma casa residencial, tipo MT-3, com área de 

47,14m², situada no Núcleo Habitacional Rio Vermelho, com o nº 141 e seu 

respectivo lote, nº 11, quadra 01, com área de 230,00m². Os documentos 

apresentados pelo autor demonstram que ele não é proprietário dos 

referidos imóveis e não possui qualquer espécie de relação jurídica ou 

econômica com os bens, uma vez que constam nos registros cartorários 

como proprietários o Município de Rondonópolis e a Companhia de 

Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT. Esses fatos 

foram confirmados pelo Município de Rondonópolis na contestação: 
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“municipalidade realizou uma vistoria in loco, onde foi constatado que no 

imóvel com inscrição 752045, consta como proprietário o SR. Aldema 

Araújo Ferreira e no imóvel de inscrição 176583, consta como proprietário 

o Sr. Francisco José da Silva, com CPF nº 078.344.111-87, ou seja, 

trata-se de homônimo, sendo o mesmo nome, mas CPF distinto”. O autor 

comprovou e o Município confirmou que em nenhum momento o autor 

ostentou a qualidade de sujeito passivo da mencionada exação, porquanto 

não enquadrado no artigo 32, caput, do Código Tributário Nacional CTN (“O 

imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 

territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei 

civil, localizado na zona urbana do Município”). No caso dos autos é 

incontroverso que o autor jamais foi proprietário dos imóveis (fato gerador 

do tributo), como bem se atesta da matrícula 77.034, onde consta como 

proprietária o próprio Município de Rondonópolis, e matrícula 61.652, onde 

figura como proprietária a Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso. Diante desta constelação de elementos se verifica, com 

clareza meridiana, que o protesto suportado pelo autor carece de 

supedâneo material e formal, revestindo-se de marcada ilegitimidade. 

Divisada a irregularidade do protesto levado a efeito, cumpre aquilatar a 

existência de responsabilidade civil do Município de Rondonópolis, em 

virtude da irregularidade do protesto decorrente da existência de custas 

processuais pendentes em execução promovida indevidamente pelo réu. 

Prevê o artigo 37, caput e §6º, da Constituição Federal: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (OMISSIS). §6º. As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviço público 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. A responsabilidade civil do Município, no 

ordenamento jurídico brasileiro, encontra assento constitucional, no artigo 

37, §6º, que consagra a aplicação do instituto da responsabilidade 

objetiva. O instituto tradicional da responsabilidade civil subjetiva perfaz-se 

na conjugação de quatro elementos: a) o ato ilícito; b) a culpabilidade; c) o 

nexo causal; d) o dano. Todavia, ao adentrar na seara da 

responsabilidade objetiva, suprime-se a culpabilidade, sendo suficiente 

para a sua configuração apenas o ato ilícito, o nexo de causalidade e o 

dano. Assim sendo, nas hipóteses em que haja aplicabilidade da 

responsabilização objetiva, não será necessário perquirir se houve dolo, 

culpa, imperícia, imprudência ou negligência, bastando à relação de 

causalidade e o dano experimentado, ambos sustentados pela ocorrência 

de um ato ilícito. No caso vertente é flagrante a irregularidade do protesto 

suportado pelo autor, tendo-se em vista que ele jamais ostentou a 

qualidade de sujeito passivo da exação local. Destarte, operou com 

negligência a Administração Pública local ao cadastrar os imóveis em 

nome do autor, resultando no ajuizamento de execuções fiscais contra o 

requerente e, consequentemente, no protesto de custas processuais 

geradas nas execuções fiscais. Daí a imperiosa constatação da 

existência de responsabilidade civil do Município de Rondonópolis, pois 

ilícito o protesto lavrado, bem como a configuração de dano moral, 

passível, por conseguinte, de indenização (artigo 5º, inciso X da 

Constituição Federal). É de se salientar que no caso em testilha se está 

diante de dano moral in re ipsa, porquanto a existência do dano é extraída 

do próprio ato ilícito. Prescinde, portanto, de dilação probatória ou 

congênere, pois, pelas máximas da experiência comum, é possível alvejar 

a conclusão de que suportar cobranças fiscais irregulares, desborda em 

muito os meros dissabores e incômodos inerentes à vida em sociedade. A 

rigor, entabula-se, aí, situação de extremo desconforto, mormente àquele 

que goza de poucos recursos e se vê, constantemente, obrigado adotar 

medidas judiciais e/ou administrativas em virtude da negligência na gestão 

pública. A situação vivenciada pelo autor encarna muito mais do que mero 

percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do 

ordinário, fugindo à categoria do “trivial aborrecimento”, não se resumindo 

a mero contratempo a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, 

consubstanciando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, 

suficientes para macular seus direitos de personalidade, 

constitucionalmente resguardados. Despicienda, a propósito, a prova do 

dano moral, que se presume, porquanto, como visto, é ínsito ao próprio 

fato ofensivo. Oportuno, a este respeito, a lição de Carlos Alberto Bittar: 

“Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera 

íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana 

qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências 

fáticas. (...) É intuitivo e, portanto, insuscetível de demonstração, para os 

fins expostos, como se tem sido definido na doutrina e na jurisprudência 

ora prevalecentes, pois se trata de damnum in re ipsa. A simples análise 

das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo 

magistrado, no caso concreto”. (“Reparação civil por danos morais”, 2ª 

Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130). A fixação 

da indenização a título de danos morais, por seu turno, a guisa de 

alcançar a maior proximidade possível com o status quo ante, deve 

atender, precipuamente, ao binômio satisfação-punição, contemplando um 

duplo aspecto: de um lado, o valor fixado deve ter um caráter 

compensatório, levando em consideração as condições pessoais, sociais 

e econômicas da vítima, bem como a gravidade do dano de que ela 

padeceu, de forma a confortá-la, ajudá-la sublimar os constrangimentos 

decorrentes do dano injusto; de outro, sob a ótica do desestímulo a 

recidivas, o quantum arbitrado deve se revestir de um caráter punitivo, 

cujo objetivo é impor uma penalidade exemplar ao ofensor, residindo esta 

na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da quantia 

para a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização 

represente advertência, sinal de reprovabilidade da conduta ilícita. 

Considerando-se a dúplice função - ressarcitória e punitiva e as 

peculiaridades do caso notadamente i) o portentoso poderio econômico da 

MUNICIPALIDADE DE RONDONÓPOLIS, em cotejo às condições pessoais 

do vitimado; ii) a natureza e gravidade da ofensa; iii) a má prestação do 

serviço público; e iv) a intensidade do dano ressentido, impõe-se a fixação 

do valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de cifra 

que não levará a Fazenda Municipal à ruína e terá, ao mesmo tempo, o 

caráter pedagógico perseguido pela lei. Igualmente, encarna valor que, 

consideradas as condições econômico-sociais da vítima, não importará 

locupletamento sem causa. Quantos aos danos materiais, o autor 

comprovou apenas que gastou o valor de R$ 32,90 para obter a certidão 

de protesto, conforme recibo emitido pelo 4º Tabelionato de Notas, além da 

importância de R$ 76,00 referente a certidão de matrícula. O autor não fez 

prova do pagamento de honorários advocatícios, orçado em R$ 936,00 

(novecentos e trinta e seis reais) de entrada, mais 30% dos benefícios 

econômicos auferidos pelo autor. Se prova não há, incabível a 

condenação. CONCLUSÃO Com essas considerações, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para 

condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor FRANCISCO 

JOSÉ DA SILVA, os seguintes valores: a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de danos morais, acrescido de correção monetária, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da 

data da sentença (Súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida 

(11/05/2017), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. b) R$ 108,90 (cento e oito reais e noventa 

centavos), referente aos danos materiais, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), a partir do desembolso (22/11/2016 – fls. 32 e 16/11/2016– fls. 

33), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida (11/05/2017). O Município é isento do 

pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque o valor 

da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos 

do art. 496, § 3º, II, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001225-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANI MORAES DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS OAB - MT14580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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Vistos etc., Cuida-se de “Ação para restabelecimento do auxílio-doença e 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 

antecipada” movida por LUCIVANI MORAES DO VALE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, sustentando como 

causa de pedir que: “A Requerente é Servidora Publica Estadual, com 

Matrícula Funcional 226956, exercendo o cargo de Apoio Administrativo 

Educacional, lotada na E.E. Professor Domingos Aparecido dos Santos, na 

Cidade de Rondonópolis/MT. No ano de 2017 a autora ingressou com 

pedido junto ao Estado de Mato Grosso, pleiteando a redução de sua 

jornada de trabalho semanal de 30 horas para 20 horas, sem prejuízo de 

sua remuneração, em virtude de ser responsável por seu filho JOSÉ 

ANTONIO BRAGA FREIRE, nascido em 19/03/2012, diagnosticado como 

portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F-84), conforme relatório 

médico, necessitando de terapias de estímulos com equipe multidisciplinar 

com fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional, hidroterapia, 

equoterapia, fonoaudiologia e psicomotrista. Contudo, o Estado de Mato 

Grosso, através de parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado 

negou provimento, alegando falta de previsão lega. Razão pela qual 

propomos a presente ação”. Partindo de tais premissas, requer a 

concessão de tutela de urgência determinado que: “o Estado de Mato 

Grosso reduza a jornada de trabalho da autora de 30 horas para 20 horas 

semanais, sem redução e/ou prejuízo para sua remuneração, confirmando 

a decisão ao final da demanda”. Os autos foram distribuídos para o 

Juizado Especial Federal da subseção desta cidade, em que foi designado 

exame médico pericial e, posteriormente, foi apresentação contestação e 

impugnação. O Juízo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

subseção judiciária de Rondonópolis, reconheceu que o pedido de 

benefício de auxílio-doença foi decorrente de acidente de trabalhou e 

declinou da competência para análise e julgamento do feito, nos termos do 

artigo 109 da Constituição Federal e Súmula 15 do STJ. Decido. De início, 

esclareço que como não houve análise do pedido de tutela de urgência, 

passo a sua apreciação. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 

3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie não traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Com efeito, em princípio, inexistem elementos seguros e 

confiáveis quanto à eventual incapacidade laborativa a ensejar a 

concessão do benefício pretendido. Ora, a perícia médica realizada na 

Justiça Federal consignou que não há incapacidade para o trabalhado, 

conforme constou no item 2.3 e seguintes. De outro lado, em princípio, o 

periculum in mora não restou demonstrado a ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final. Assim, essas circunstâncias tornam 

temerária a concessão da providência reclamada. Ante o exposto, indefiro 

o pedido de tutela de urgência requerido. De outro lado, verifico que já 

houve apresentação da contestação, impugnação e perícia médica, bem 

como as partes já se manifestaram quanto ao laudo apresentado pelo 

perito. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 15(quinze), as 

provas que pretendem ainda produzir. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013759-93.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MILENE PARIS EXECUTADO: RENISON FLAVIO FERREIRA 

RODRIGUES - ME Vistos etc. Defiro o pedido de prioridade de tramitação 

do feito, nos termos do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial 

de justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001105-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTEMIR OTTONI (AUTOR)

CIRO DOS SANTOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001105-11.2016.8.11.0015 

AUTOR: CIRO DOS SANTOS ROCHA, JOSE ALTEMIR OTTONI RÉU: PEDRO 

PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Ação Reintegração Posse em que, julgado 

o conflito de competência, reconheceu-se como prevento o juízo da 

primeira vara cível, sendo os autos remetidos pela conexão referente ao 

processo físico de Embargos de terceiro n.º 14275-67.2016.811.0015 – 

cód. 277031. Desta feita, determino que seja materializado o presente feito 

eletrônico para a forma física e apense-se aos autos mencionados. Após, 

volte-me imediatamente conclusos para determinações. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2016. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LUIZ ANDRIOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES OZORIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000524-25.2018.8.11.0015 

AUTOR: ROQUE LUIZ ANDRIOLI RÉU: CHARLES OZORIO DE LIMA Vistos 

etc. Pretensão de rescisão contratual, com pedido de tutela provisória de 

urgência para restrição/bloqueio de veículo para transferência e a sua 
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restituição imediata, aviada por Roque Luiz Andrioli em face de Charles 

Ozório de Lima, ambos qualificados. Após emenda, insistiu o autor em 

seus pleitos liminares. É o singelo relatório. Decido. Tutela de urgência de 

natureza provisória de modo a bloquear a transferência do veículo no 

DETRAN, bem como a sua restituição imediata, o que, nesta parte, para se 

efetivar, importa em verdadeira busca e apreensão. É cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ao direito ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de conciliação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No caso sub examine, de resolução 

contratual em virtude da inadimplência do adquirente requerido, que deixou 

de honrar o contrato de “gaveta” de compra e venda em no mínimo 08 

parcelas, se tiver linheira a causa de pedir na fluida exordial. Tanto se 

confirma que ele, o autor, segundo a tese, teve de pagar 06 das parcelas 

do mútuo feneratício garantido por alienação fiduciária, para evitar que seu 

nome fosse negativado por conta da alegada inadimplência do requerido. 

Comprovadamente o autor pagou as 06 parcelas referidas, conforme 

extrato bancário apresentado no id. 11499744, (junho/2017 – R$ 

3.325,51,– p. 04; setembro/2017, p. 09– R$ 3.111,06; outubro/2017, p. 09, 

R$ 3.345,60; novembro/2017, p. 10, R$ 3.341,82; dezembro/2017, p. 11, 

R$ 3.123,26 e janeiro/2018, p. 11 – R$ 3.325,51). Não se descura que, na 

conjuntura, há nítida possibilidade de o requerido ocultar o bem ou 

transferi-lo a terceiros, pois, com a liquidação do empréstimo no banco, a 

alienação fiduciária será levantada, permitindo tal medida que dificultará 

ainda mais ao autor resolver o pacto ou receber o valor que teve de 

pagar, uma vez que, incauto ou jejuno no ramo, firmou o recibo de 

transferência do veículo, a significar que aquele poderá repassá-lo a 

terceiros sem maiores dificuldades, embora há clareza de que pode não 

ter honrado satisfatoriamente seu compromisso contratual. Por oportuno, 

convém ressaltar que a parte autora, quando da venda do veículo descrito 

no contrato de id. 11499554, objeto de alienação fiduciária, sem qualquer 

anuência do banco credor, assumiu os riscos decorrentes de eventual 

inadimplência, já que a responsabilidade perante a financeira é toda dela. 

Nesse passo, a circunstância de inexistir anuência do agente fiduciário, a 

priori, não torna automaticamente sem validade o sinalagma entre os 

contendores, somente não surtindo efeito relativamente àquele. Não é por 

demais conjecturar que o autor tenha liquidado as prestações atrasadas 

pelo requerido também por este fato. Demonstrada a probabilidade do 

direito e o receio de dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do 

processo, ante os documentos trazidos e da lógica negocial, na realidade 

dos fatos. Todavia a restrição de circulação do veículo, acaso não 

apreendido, e sobretudo a sua almejada apreensão são medidas severas, 

que devem ser resguardadas por garantia consistente, máxime porque, 

não pode ser desconsiderado, o requerido cumpriu parte substancial do 

contrato, que soma aproximadamente a quantia de R$ 96.208,16, contra 

uma inadimplência na ordem de R$ 19.572,26, certamente incluídos 

encargos moratórios. Não soa razoável que o autor consiga seu intento in 

limine depois de ter recebido expressiva quantia oriunda do contrato e não 

garanta seu provável ressarcimento, ante o sintomático retorno das partes 

ao status quo ante, embora tenha aduzido também algo como 

compensação pelo uso do automotor. O que não é automático, pelo menos 

nesta fase incipiente do feito. Destarte, a prestação de caução idônea é 

medida de rigor, em valor compatível com os desembolsos feitos pelo 

requerido. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela de urgência 

para o fim de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo automotor 

descrito na inicial, mediante prestação de caução idônea, bem como 

promover a restrição de sua transferência no DETRAN/MT, via sistema 

RENAJUD. Prestada a caução, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

busca e apreensão, a ser cumprido via carta precatória, depositando-se o 

bem em mãos da parte autora, que se sujeitará as cominações legais de 

fiel depositário, não podendo dele desfazer-se até ulterior deliberação 

judicial. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de março de 

2018, às 13:30 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida, 

pela mesma deprecata, com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Deverá ser 

cientificada de que o seu silêncio implicará em revelia, cujos efeitos 

importarão em veracidade dos fatos articulados na exordial. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para 

a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência, 

cientificada desde logo de que a ausência de contestação resultará em 

sua revelia, cujos efeitos implicarão em veracidade dos fatos articulados 

na exordial (CPC, arts. 335/342 e 344). Se alegadas matérias mencionadas 

nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013786-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013786-76.2017.8.11.0015 

AUTOR: NEIDI MARA RONCONI NETO RÉU: VOLVO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 13:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Deverá ser cientificada de que o 

seu silêncio implicará em revelia, cujos efeitos importarão em veracidade 

dos fatos articulados na exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. No mais, à 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, 
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pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000822-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANDERSON DE MOURA PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000822-17.2018.8.11.0015 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: GIANDERSON DE 

MOURA PINHO Vistos etc. Ação monitória com base em “Ficha 

proposta/abertura de conta de depósito à vista nº 92300-1”, com 

disponibilização de limite de crédito ofertado pelo autor Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do MT., ao 

requerido Gianderson de Moura Pinho, cujo saldo disponibilizado pela 

instituição financeira autora e utilizado pela ré não teria sido coberto, 

embora utilizados meios suasórios para tal mister. O referido documento 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes 

indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão as condições da ação, tendo a autora interesse 

processual para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a parte requerida 

para pagar o débito apresentado em 15 (quinze) dias; ou, querendo, neste 

mesmo prazo, oferecer embargos. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, 

nos termos do § 1° do artigo 701, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no artigo 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA CANGUCU LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000843-90.2018.8.11.0015 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: CEREALISTA 

CANGUCU LTDA - ME Vistos etc. Ação monitória com base em “Ficha 

proposta/abertura de conta de depósito à vista nº 05881-5”, com 

disponibilização de limite de crédito ofertado pelo autor Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do MT., ao 

requerida Cerealista Cangucu Ltda-EPP, cujo saldo disponibilizado pela 

instituição financeira autora e utilizado pela ré não teria sido coberto, 

embora utilizados meios suasórios para tal mister. O referido documento 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes 

indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão as condições da ação, tendo a autora interesse 

processual para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a parte requerida 

para pagar o débito apresentado em 15 (quinze) dias; ou, querendo, neste 

mesmo prazo, oferecer embargos. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, 

nos termos do § 1° do artigo 701, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no artigo 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000844-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000844-75.2018.8.11.0015 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: 

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA Vistos etc. Ação monitória com base 

em “Ficha proposta/abertura de conta de depósito à vista nº 14454-1”, 

com disponibilização de limite de crédito ofertado pelo autor Cooperativa 

de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do MT., ao 

requerida Transportadora Peniel Ltda., cujo saldo disponibilizado pela 

instituição financeira autora e utilizado pela ré não teria sido coberto, 

embora utilizados meios suasórios para tal mister. O referido documento 

aponta, com efeito, a existência de relação jurídica entre as partes 

indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão as condições da ação, tendo a autora interesse 

processual para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a parte requerida 

para pagar o débito apresentado em 15 (quinze) dias; ou, querendo, neste 

mesmo prazo, oferecer embargos. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da obrigação, 

nos termos do § 1° do artigo 701, do Código de Processo Civil. Advirta-se 

ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da obrigação e 

nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o processo 

prosseguirá na forma prescrita no artigo 513 e seguintes do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000947-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000947-82.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSE MARCOS DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca 

Toyota, modelo Hillux 4x4, motor 2.7, ano 2013/2013, chassi 

8AJFX29G7D6604227, placa ONY9180, cor BRANCA e renavam nº 

00350681902, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude 

contrato de participação em consórcio, subscrevendo a cotas nº 87, do 

grupo 7842, no valor de R$ 101.920,00, em 75 prestações mensais, se 

tornando inadimplente em 18/10/2017, garantido por alienação fiduciária do 
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objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme documentação apresentada. Determinada a 

emenda a inicial (id. 11770014), foi atendida pela parte requerida no id. 

11792945. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de notificação extrajudicial encaminhada por intermédio dos correios 

à parte devedora, a qual deixou de receber pelo motivo “ausente”, 

deixando clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, 

expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o bem com o 

requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de 

outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na 

forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, 

em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte 

autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000705-26.2018.8.11.0015 

AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: AUTO POSTO 

RENASCER LTDA Vistos etc. Determinada a emenda a inicial para carrear 

aos autos comprovantes do recolhimento do preparo, foi atendido no id. 

11783820. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de abril de 

2018, às 13:30 horas, a ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Deverá ser 

cientificada de que o seu silêncio implicará em revelia, cujos efeitos 

importarão em veracidade dos fatos articulados na exordial. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000269-67.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MARCELO VINCENZI EXECUTADO: RUI MIGUEL REIS 

SERIGADO DIAS Vistos etc. Determinada a emenda a inicial (id. 11557637) 

pela requerente foi atendida no id. 11591318. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 

dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da 

segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e 

imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos 

e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004630-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA SAMUELSSON MENDONCA - EPP (RÉU)

KETEY TRASSI DE BRITO MEDEIROS (RÉU)

ANTONIO VANDO MEDEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1004630-64.2017.8.11.0015 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DEBORA ADRIANA SAMUELSSON 

MENDONCA - EPP, ANTONIO VANDO MEDEIROS, KETEY TRASSI DE BRITO 

MEDEIROS Vistos etc. Ação monitória que foi declinada a competência 

para o processamento e julgamento pela 4ª Vara Cível para ser apensado 

ao processo nº 2777-71.2016.811.0015, Cód. 258484. DETERMINO seja 

materializado o presente feito eletrônico para a forma física e apense-se 

aos autos informado na petição derradeira. Após, volte-me imediatamente 

conclusos para decisão. Às providências. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000583-13.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: NEIDE LOPES FERNANDES EXECUTADO: ANTONIO DAMIAN 

PREVE NETO, EDUARDO DAMIAN PREVE Vistos etc. Indeferida a 

assistência judiciária à parte requerente e determinada a efetuar o preparo 

(id. 11559711), cumpriu o determinado no id. 11669342. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada 

pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem 

pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial de 

justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 
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ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003161-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003161-17.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: MARTINS & MARTINS LTDA EXECUTADO: CRISTIANE 

CAMARGO Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, posto que 

obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se 

olvidando que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional. Logo, proceda-se à pesquisa on 

line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, até o 

limite do crédito em execução, na quantia de R$ 4.629,30 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos) em nome da executada 

Cristiane Camargo, portadora do CPF nº 010.187.001-96. Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferido para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister. INTIME-SE a parte executada da 

constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação 

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência. Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002667-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BENJAMIM DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANA ALVES MARTINS FARMACIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1002667-21.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: SERGIO BENJAMIM DAS NEVES NORTE EXECUTADO: 

JOSIANA ALVES MARTINS FARMACIA - ME Vistos etc. Pedido de penhora 

de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, 

que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial 

da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em benefício do 

credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo que não sugere 

maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses 

em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Logo, proceda-se à 

pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 9.632,97 

(nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) e, 

nome da executada Josiane Alves Martins – ME, inscrita no CNPJ nº 

09.097.489/0001-36. Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, 

com a intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. 

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente 

para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma indicada, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento dos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000470-59.2018.8.11.0015. Autor: Renan Vitor Fidelis Lima. 

Ré: Unimed Norte de Mato Grosso - Cooperativa De Trabalho Médico. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato c.c. Indenizatória ajuizada em 

24.01.2018 através do sistema informatizado “PJe” , por Renan Vitor 

Fidelis Lima em face da Unimed Norte de Mato Grosso - Cooperativa De 

Trabalho Médico, na qual o autor (menor incapaz representado por sua 

genitora Rosimere da Silva Fidelis) aduz, em síntese, que: “Conforme se 

depreende na certidão de nascimento acostada nos autos, o Requerente é 

menor de idade, nascido em 01/06/2002, diagnosticado com Paralisia 

Cerebral (CID 10 G80). O paciente Renan Vitor Fidelis Lima, 5 anos, foi 

avaliado no dia 07 de julho de 2017 acompanhado pela mãe. Com história 

prévia de parto cesárea, prematuro, 30-31 semanas, ficou internado no 

primeiro mês de vida em UTI neonatal devido às complicações 

apresentadas. Evoluiu com atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor, 

sem crises epilépticas até o momento. Iniciou seguimento com equipe 

multidisciplinar para estimulação aos 2 (dois) anos de idade, e mantém 

seguimento atualmente. Apresenta um quadro de tetraparesia espástica, 

sem equilíbrio de tronco (não fica sentado sem apoio), fica em pé com 

apoio. Encurtamento de tendões de membros inferiores que também 

compromete sua postura e aquisição da marcha. Atraso de linguagem 

comparado a idade, fala palavras isoladas. Devido a pouca evolução na 

Estimulação Convencional, foi solicitado o PROTOCOLO PEDIASUIT 

(considerando período de manutenção e intensivo), com equipe 

multidisciplinar composta de fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudióloga e equoterapia, além de seguimento psicológico e 

psicopedagógico. A mãe do menor Renan Vitor Fidelis Lima procurou a 

SADIP – CENTRO MULTIDISCIPLINAR, onde esteve em atendimento por três 

meses (agosto, setembro e outubro de 2017). O trabalho da equipe 

multidisciplinar e a terapia intensiva no Protocolo PediaSuit proporcionou a 

ele inúmeros benefícios que o tratamento convencional demoraria mais 

tempo para demonstrar resultados satisfatórios. Os atendimentos foram 

suspensos a pedido dos pais, porém a criança necessita de tratamento 

continuo, crianças como Renan Vitor Fidelis Lima não podem ficar sem 

tratamento e reabilitação neurológica, podendo perder o que foi ganho com 

as terapias e consequentemente qualidade de vida. Os objetivos principais 

para o tratamento de Renan Vitor Fidelis Lima tem sido: - Melhorar as 

reações de proteção e de equilíbrio estático e dinâmico na postura 
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sentada; Aquisição e/ou manutenção do alongamento, fortalecimento 

global, dos músculos adutores e abdutores de quadris, bem como dos 

flexores e extensores de coxa, para manter o alinhamento articular ideal 

para manutenção de posturas antigravitárias, com foco no alinhamento e 

manutenção de uma boa postura. Aquisição e/ou manutenção do 

alongamento, flexibilidade dos músculos dos membros superiores e 

inferiores, fortalecimento e regulação do tônus. Foi iniciado o treino de 

marcha sem andador, para que o mesmo pudesse deixar de fazer uso dos 

dispositivos auxiliares e cadeira de rodas o mesmo estava tendo sucesso 

no treino de marcha. O Protocolo de terapia intensiva conta com inúmeras 

vantagens, além de um tempo maior de intervenção e um intervalo menor 

entre uma sessão e outra, diferente das terapias convencionais. O 

protocolo PediaSuit conta com o auxilio de diversas terapias que podem 

ser utilizadas, como técnicas de Bobath, integração sensorial, 

psicomotricidade, PNF entre outras. Junto ao protocolo PediSuit Renan 

Vitor Fidelis Lima estava realizando também sessões de fonoaudiologia e 

equoterapia no protocolo Pediasuit também com excelentes resultados. 

(...) Requerente menor receberam faturas de cobrança da Empresa 

Requerida, correspondente à mensalidade e a coparticipação. Reitera que 

por causa das cobranças da coparticipação, principalmente as atribuídas 

para o Protocolo Pediasuit o Requerente menor teve que interromper o 

tratamento imprescindível para sua vida, visto que seus genitores não têm 

condições de arcar com valores altos. A Empresa Requerida fundamenta 

a cobrança de coparticipação dos tratamentos, por supostamente serem 

enquadrados em procedimentos ambulatoriais, passiveis de cobrança de 

acordo com o contrato de prestação de serviços. A Requerente se vê 

totalmente em desvantagem perante a Empresa Requerida, visto que o 

valor de sua mensalidade supera o valor cobrado pelos procedimentos 

necessários para que seu filho possa se desenvolver e levar uma vida 

digna supera até mesmo sua renda mensal. Ocorrendo que o mesmo não 

tenha condição de arcar com tratamento do Requerente menor. Porém 

Excelência as operadoras que oferecem tal modalidade de plano de saúde 

não explicam de forma adequada aos consumidores o alcance desta 

regra, as operadoras devem informar de forma clara, pois qualquer 

porcentual aplicado sobre o custo de sessões para pode significar uma 

verdadeira fortuna aos beneficiários. Sendo assim, não resta a 

Requerente alternativa a não ser a de buscar o judiciário para que seja 

revisado seu contrato e principalmente garantir o tratamento adequado do 

Requerente menor. (...)” [sic, Doc. Id. 11460191]. Em razão disso, requer: 

“Seja deferida TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de DETERMINAR A 

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO REQUERENTE, bem como a Empresa 

Requerida se abstenha de cancelar o contrato até o deslinde do feito, bem 

como o deferimento do pagamento mensal no valor correspondente ao 

total somente da mensalidade, valor este de R$ 125,51 (cento e vinte e 

cinco reais e cinquenta e um centavos), e ainda, seja deferido o 

cancelamento das coparticipações cobradas nas faturas que se encontra 

em aberto, referente ao mês 12/2017 e mês 01/2018, pois a Requerente 

não tem condições de realizar o pagamento, cominando obrigação de 

fazer a Empresa Requerida, determinando a EXCLUSÃO DA CLAUSULA 

ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO, ‘FATO MODERADOR’, devendo assim, 

excluir a coparticipação das faturas vencidas e vincendas do plano de 

saúde. Determinar ainda, que a Empresa Requerida se abstenha de 

negativar o nome do Requerente, no sentido de fazer cumprir o contrato 

de seguro saúde firmado com o Requerente, garantindo o atendimento 

médico e/ou hospital ao Requerente, disponibilizando rede credenciada, 

com profissionais das mais diversas especializações, impondo multa diária 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, caso descumpra qualquer ordem 

judicial, a ser revertida em favor do Requerente. Sendo declarada nula a 

cláusula abusiva de COPARTICIPAÇÃO, que seja determinado que a 

Empresa Requerida exclua a Coparticipação da fatura da Requerente 

correspondente ao mês 12/2017, 01/2018 do qual se encontra em aberto, 

visto que a Requerente não tem condições de realizar o pagamento, e 

ainda que se abstenha de futuros lançamentos referente a coparticipação, 

como também seja autorizada a consignação judicial das mensalidades do 

plano de saúde vencidas e vincendas nas respectivas datas dos 

vencimentos, determinando ainda que a Empresa Requerida mantenha o 

contrato entre as partes, seja ainda, cobrada a multa diária de R$ 

5.000,00(cinco mil reais) por dia, dado o seu descumprimento pela 

Empresa Requerida, consoante à disposição do art. 536, § 1º, do Código 

de Processo Civil” [sic, Doc. Id. 11460191]. A inicial veio instruída com 

declaração de hipossuficiência financeira e cópia digitalizada dos 

documentos pessoais do autor e seus genitores (Docs. Id. 

11460198/11460222), do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e 

Hospitalares nº 27/5358 (Docs. Id. 11460245/11460250), Ficha de 

Cadastro (Doc. Id. 11460272), Cartão Unimed nº 0 279 002700535800 4 

(Doc. Id. 11460274), Laudos Médicos (Docs. Id. 11460281/11460286), 

Relatórios de Fisioterapia, “Avaliação Pediasuit/Terapia Intensiva” e 

“Atendimentos no protocolo Pediasuit” (Docs. Id. 11460296/11460334), 

demonstrativo de pagamento e faturas de mensalidade do plano de saúde 

referentes aos meses de 11/2017 a 01/2018 (Docs. Id. 

11460384/11460454). É a síntese necessária. Decido. De início, diante do 

teor dos documentos que instruem a inicial (Docs. Id. 11460198/11460334) 

e considerando que o genitor do autor aufere modesto rendimento mensal, 

com fundamento nos arts. 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput”, do CPC e 9º 

da Lei nº 13.146/15, defiro os pedidos de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como da prioridade na tramitação do 

processo. Trata-se de ação revisional de contrato na qual o autor aduz a 

abusividade de cláusulas do contrato de prestação de serviços médicos e 

hospitalares celebrado com a ré (Docs. Id. 11460245/11460250), 

pugnando, liminarmente, pelo “pagamento mensal no valor correspondente 

ao total somente da mensalidade, valor este de R$ 125,51 (cento e vinte e 

cinco reais e cinquenta e um centavos), e ainda, seja deferido o 

cancelamento das coparticipações cobradas nas faturas que se encontra 

em aberto, referente ao mês 12/2017 e mês 01/2018” [sic, Doc. Id. 

11460191]. Previamente à análise dos pedidos liminares, insta salientar 

que os contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares podem 

ter duas modalidades, com coparticipação e sem coparticipação, 

diferenciando-se pelas responsabilidades atribuídas às operadoras de 

plano de saúde, refletindo, por conseguinte, na mensalidade do plano de 

saúde. Nos planos sem coparticipação, o beneficiário do plano de saúde 

paga uma mensalidade mais alta, cabendo à operadora de plano de saúde 

custear integralmente os serviços médicos e hospitalares acobertados 

pelo plano contratado. Por sua vez, nos contratos com coparticipação, o 

valor das mensalidades é inferior, cabendo ao beneficiário pagar uma 

porcentagem sobre os serviços médicos e hospitalares que efetivamente 

utilizar, assumindo uma parte da responsabilidade integralmente atribuída 

às operadoras de plano de saúde na outra modalidade de contrato. 

Quanto aos pedidos liminares, na espécie, o Contrato de Prestação de 

Serviços Médicos e Hospitalares nº 27/5358 (Docs. Id. 

11460245/11460250) prevê expressamente, in verbis: “CLÁUSULA 31ª – 

A co-participação é a participação financeira na despesa assistencial a 

ser paga pelo beneficiário à contratada, após a realização dos 

procedimentos e nas condições abaixo. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os 

atendimentos serão realizados mediante co-participação segundo o 

seguinte critério: I – Os atendimentos serão realizados mediante 

co-participação de 50% do custo das consultas em consultório e pronto 

socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos 

realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com 

materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de 

R$ 100,00 por serviço realizado. II – Nos atendimento realizados em regime 

de internação incidirá co-participação de R$ 11,00 por dia. PARÁGRAFO 

SEGUNDO – Os valores a título de co-participação serão cobrados 

juntamente com a mensalidade e serão estipulados no ato da contratação 

entre a contratada e contratante, de acordo com o normativo da ANS 

vigente na época, e serão de responsabilidade da contratante. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores serão reajustados anualmente 

conforme condições estabelecidas na cláusula de reajuste de preços. 

CLÁUSULA 32ª – Os percentuais de co-participação terão como base de 

cálculo os valores dos procedimentos praticados pela contratada no 

pagamento de seus prestadores, devidamente descriminados na ‘tabela de 

referência’ disponível para consulta na sede administrativa da contratada” 

[sic, Doc. Id. 11460250]. Ou seja, o contrato “sub judice” prevê 

expressamente a modalidade de coparticipação, consignando ainda o 

percentual (50%) e limitação diária por serviço médico/hospitalar prestado, 

não havendo que se falar, ao menos por ora, em omissão de informações 

por parte da operadora de planos de saúde quanto à modalidade do 

contrato ou forma como será efetuada a cobrança. Conforme fatura do 

mês de novembro de 2017 (Doc. Id. 11460448), no valor total de R$ 525,21 

(quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), foram cobrados 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de 10 (dez) sessões “Pediasuit”. 

Na fatura do mês de dezembro de 2017 (Doc. Id. 11460451), no valor total 

de R$ 845,51 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), foram cobrados R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) a título de 

18 (dezoito) sessões “Pediasuit”. Dessume-se, portanto, que estão sendo 
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cobrados R$ 40,00 (quarenta reais) por sessão “Pediasuit”, valor este, a 

princípio, sem qualquer ilegalidade ou desacordo com as cláusulas do 

contrato objeto da ação, pois não comprovado que excede 50% 

(cinquenta por cento) do valor da sessão. Em 10.6.2013 (Docs. Id. 

11460245/11460250), a genitora e representante legal do autor, de livre e 

espontânea vontade, celebrou o Contrato de Prestação de Serviços 

Médicos e Hospitalares nº 27/5358, sendo que o contrato faz lei entre as 

partes – “pacta sunt servanda” – inexistindo qualquer ilegalidade no 

contrato simplesmente pela modalidade de coparticipação. Cuida-se, em 

verdade, de mero atendimento à exigência do art. 16, VIII, da Lei nº 

9.656/1998: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem 

constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os 

limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou 

beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência 

médica, hospitalar e odontológica” [sic]. Com efeito, a coparticipação em 

percentual sobre o custo de prestação de serviços médicos/hospitalares 

é vedada apenas em casos de internação, com eventos que não tenham 

relação com a saúde mental, hipótese em que deverão ser cobrados, ao 

invés do percentual, valores prefixados, consoante arts. 2º, VII e VIII, e 4º, 

VII, da Resolução CONSU nº 8/1998 (cópia anexa). A relativização das 

cláusulas contratuais, com afastamento da coparticipação avençada, 

equivale à mudança da modalidade do plano de saúde contratado, 

devolvendo à operadora de plano de saúde a responsabilidade típica de 

um contrato sem coparticipação, entretanto, o autor pretende, de forma 

totalmente paradoxal, continuar efetuando o pagamento do valor 

correspondente ao contrato coparticipativo. Tal situação caracterizaria o 

desequilíbrio contratual, onerando, de forma desproporcional e 

inesperada, a operadora de planos de saúde, a qual teria de custear 

integralidade o tratamento do autor, diversamente do que foi contratado, 

revelando-se, ao menos por ora, inoportuno o pedido liminar de exclusão 

do percentual de coparticipação da formulado pelo autor, consoante 

entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES 

PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. 

TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO 

SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de 

plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas 

médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os 

planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da 

assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou 

coparticipativos. 3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão 

de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos 

planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites 

financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma 

clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre 

escolha do consumidor. Precedente. 4. A adoção da coparticipação no 

plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o 

que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, 

que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor 

adicional apenas quanto a tal evento. 5. Os fatores moderadores de 

custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas 

inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso 

indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará 

negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como 

importante instrumento de regulação do seu comportamento. 6. Não há 

falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de 

coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em 

montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do 

consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é 

expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite 

seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de 

financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a 

evidenciar comportamento abusivo da operadora. 7. A coparticipação em 

percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de 

internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a 

saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e 

VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). 8. O afastamento da 

cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de 

saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade 

sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio 

contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma 

desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do 

tratamento. 9. Recurso especial provido” [sic, g. n.] – STJ: Resp nº 

1.566.062/RS, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 

21.6.2016, p. 01.7.2016. Em relação ao pedido de continuidade da 

prestação de serviços médicos e hospitalares, “nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da do outro” [sic – CC 476]. Assim, em que pesem as razões 

esposadas na inicial, tratando-se de contrato bilateral, não pode o autor 

exigir que a operadora de planos de saúde cumpra com as obrigações 

avençadas sem que haja a correspondente contraprestação – pagamento 

das mensalidades e percentuais de coparticipação, conforme avençado 

no contrato. De igual forma, tendo a ré cumprido com as obrigações 

avençadas, custeando integralmente as sessões “Pediasuit”, a cobrança 

da “quota parte” inerente ao autor nos termos do contrato “sub judice” 

consubstancia mero exercício regular de direito, inexistindo, “in casu”, 

elementos fático-jurídicos que justifiquem o seu impedimento. No que se 

refere ao pedido de abstenção da ré em negativar o nome dos genitores 

do autor, prestada a cobertura de serviços médicos e hospitalares, a 

cobrança da contraprestação nos termos do contrato celebrado entre as 

partes é legitima, podendo a operadora de planos de saúde lançar mão 

dos meios legais para recebe-la, inclusive, mediante lançamento de 

restrições de crédito junto ao nome do devedor, em harmonia com o 

entendimento jurisprudencial do TJDFT: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE 

DE QUITAÇÃO DA MENSALIDADE PENDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL 

QUE PREVÊ PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA EXCLUSÃO DO 

PLANO. NÃO ABUSIVA. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO” [sic, g. n.] – TJDFT: Ap. nº 0700843-11.2017.8.07.0016, 

Relator: Des.. Eduardo Henrique Rosas, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, j. 04.7.2017, p. 10.7.2017. Portanto, 

constata-se que não estão caracterizadas a verossimilhança das 

alegações formuladas na inicial e a probabilidade do direito do autor (CPC 

300, “caput”, “in limine”), revelando-se precipitada e inoportuna a decisão 

que, liminarmente e sem oportunizar o exercício do contraditório e 

ampla-defesa, determina à ré suspender a cobrança dos percentuais 

coparticipativos inerentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, 

continuar a prestação de serviço sem o recebimento da devida 

contraprestação, ou lançar mão dos meios legalmente disponíveis para 

recebê-la (como, por exemplo, o lançamento de restrições de crédito em 

nome dos genitores do autor). Diante de todo o exposto, considerando que 

não estão preenchidos os requisitos legais (CPC 300), ao menos por ora, 

indefiro os pedidos de tutela de urgência (suspensão de cobranças, 

abstenção de negativação do nome dos genitores do autor e continuidade 

da prestação de serviço sem a devida contraprestação) formulados na 

inicial, determino a citação da ré para os termos da ação e, à luz do art. 

334, do CPC, designo audiência de conciliação para 22.5.2018 

(terça-feira), às 09hs00min, devendo as partes comparecerem 

pessoalmente ou mediante prepostos com poderes para transigir. Em 

observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. 

art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 

8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Por fim, determino a exclusão de Rosimere da Silva 

Fidelis do polo ativo da ação, pois figura apenas como representante legal 

do autor (menor incapaz), com as devidas anotações junto ao sistema 

informatizado “PJe”. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 20 de fevereiro de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDGAR HOFFMANN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REUS DIAS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000656-82.2018.8.11.0015. Autor: Edgar Hoffmann Neto. 

Réu: “Réus Dias”. Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em 

31.01.2018 através do sistema informatizado “PJe”, por Edgar Hoffmann 

Neto em face de “Réus Dias”. Não obstante, dispõe o art. 319 do CPC, in 

verbis: “Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com as suas especificações; (...)” [sic]. Apesar da 

nomenclatura atribuída pelo autor à medida judicial, a “Ação de Busca e 

Apreensão” é aquela ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, 

hipótese não caracterizada nos autos. Na espécie, a fundamentação 

jurídica apresentada pelo autor quanto ao mérito da ação foi extremamente 

sucinta, consignando apenas o art. 168 do CP (“apropriação indébita”) e, 

nos pedidos, limitou-se a requerer que seja “concedida a liminar, sem 

prévia oitiva do requerido, bem como seja concedida a tutela de urgência 

para imediata busca e apreensão do veículo prisma, para que garanta a 

devolução do bem móvel pertencente ao requerente” [sic]. Porém, o autor 

não formulou pedido principal (com relação ao mérito da demanda), 

dessumindo-se, ao menos por ora, tratar-se, em verdade, de 

“procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente” (CPC 

305 e seguintes), ao invés de ação possessória (reintegração de posse) 

ou outra demanda cognitiva (declaratória, indenizatória etc) com pedido 

liminar de tutela de urgência (busca e apreensão). Não bastasse, o autor 

não apresentou a qualificação completa do réu, limitando-se a qualifica-lo 

como “REUS DIAS, brasileiro, documentos pessoais desconhecidos, 

residente e domiciliado na Avenida dos Pinheiros, n° 730, Parque das 

Araras, Sinop/MT – CEP 78.550-476, endereço eletrônico desconhecido” 

[sic]. Qualquer medida judicial contra pessoa indefinida torna-se ineficaz e 

sem controle algum, sendo que, caso comprovada a impossibilidade de 

acesso aos dados pessoais do réu, o autor deverá fornecer 

características ou, pelo menos, um mínimo de elementos que possibilitem a 

identificação e individualização dele. Diante do exposto, com fundamento 

nos artigos 319, II e 321, “caput”, do CPC, faculto ao autor, em 15 (quinze) 

dias, emendar e complementar a petição inicial, esclarecendo qual a 

natureza jurídica da medida judicial ajuizada (e, se necessário, readequar 

os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos), bem como apresentar 

qualificação, características ou elementos que possibilitem ao menos a 

identificação do réu no cenário jurídico. Intimem-se. Sinop/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012887-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

SERGIO ALVES FILHO (REQUERIDO)

 

Ação de Busca e Apreensão nº 1012887-78.2017.8.11.0015. Autora: 

Banco Volkswagen S/A. Réu: Sérgio Alves Filho. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada em 23.11.2017 através do sistema 

informatizado “PJe”, na qual em 07.12.2017 (Doc. Id. 11043363) a autora 

noticiou a composição extrajudicial pelas partes. Outrossim, considerando 

que já transcorreu o prazo de suspensão pleiteado pela autora em 

07.12.2017 (Doc. Id. 11043363), intime-se a instituição financeira para, em 

05 (cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe competem, 

inclusive, informando se houve o integral cumprimento das cláusulas 

avençadas no acordo celebrado com o réu ou se ainda tem interesse na 

análise do pedido liminar formulado na inicial, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Sinop/MT, 16 de fevereiro de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000154-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MINHUK - ME (AUTOR)

JOAO PEDRO MINHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000154-17.2016.8.11.0015. Autores: João Pedro Minhuk e 

João Pedro Minhuk - ME Ré: Quatro Patas Produtos Veterinários Ltda – ME. 

À luz do disposto no artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

16 de fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010777-09.2017.8.11.0015

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:

NEUTON RODRIGUES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de guia disponível no site 

do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente 

juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento para expedição 

de mandado.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011119-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011119-20.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerida para se manifestar sobre o pedido de desistencia, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMILIA DE CAMPOS PASSARELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo nº 1001333-15.2018.8.11.0015 Ante a indicação do 

Municipio de Sinop para compor o polo passivo, declino da competencia 

em favor da 6ª Vara desta Comarca, Privativa da Fazenda Pública. 

Redistribua-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA FINK STANKE OAB - SC23124 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO PAULO MISSEL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001249-14.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE FERRO (EXECUTADO)

JOAO VICTOR PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001300-25.2018.8.11.0015 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 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO ZONTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001343-59.2018.8.11.0015 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 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004471-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PINTO DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004471-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSA PINTO DA PAZ 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos materiais e morais, ao argumento que teve 

descontos mensais indevidos em sua conta que totalizaram R$ 8.721,00 

(oito mi setecentos e vinte e um reais). A Reclamante buscou solução pela 

via administrativa do Procon e compuseram acordo, entretanto a 

Reclamada não honrou com o acordo firmado. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada tanto os descontos como o acordo e seu 

consequente descumprimento. O requerido contesta, informando que o 

Reclamante jamais teria entrado em contato com o banco para o deslinde 

da demanda, sem merecer acolhimento pois restou demonstrado que a 

parte Reclamante buscou a via administrativa do Procon. Aduz ainda que 

anão poderia responder por ato de terceiro que, munido com os 

documentos da autora, teria realizado a mencionada contratação. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, restou evidente que a parte 

Reclamada não teve a diligência que dela se espera para evitar as fraudes 

contra seus clientes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. O desconto sem a 

devida devolução restou incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve 

paulatinamente valores descontados de sua conta. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que o lançamento 

de débitos indevidos na conta de cliente, por si só, dano moral. A conduta 

descrita gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de 
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direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 3.000,00. Ademais, os valores descontados 

indevidamente até hoje não fora restituídos, devendo, portanto, a 

Reclamada restituí-lhes na sua integralidade totalizando R$ 8.721,00 (oito 

mi setecentos e vinte e um reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte 

a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a Reclamada a restituir 

o valor de R$ 8.721,00 (oito mi setecentos e vinte e um reais). e, 2) 

condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 

3.000,00 (tres mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008087-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008087-07.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GUIOMIRO DE CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO 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 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. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo 

importante consignar que a parte autora alega ser consumidora por 

equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, pois que se trata de vítima 

de fato do serviço, sendo devida a inversão do ônus da prova. 

PRELIMINAR Litispendência/Conexão Não há que se falar em 

litispendência/conexão entre os processos citados pela reclamada, pois 

discutem cobranças referentes a contratos distintos e com valores 

distintos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO No caso dos autos, 

a parte autora alega que a inscrição é indevida porque não contraiu 

qualquer dívida perante a parte requerida e, diante da negativa da parte 

autora quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte 

requerida provar que a parte autora manteve consigo o contrato, nos 

termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A parte requerida, por 

sua vez, juntou aos autos faturas, históricos de chamadas, bem como 

áudio de conversa onde a parte autora habilitou em sua linha telefônica o 

plano controle, informado todos os dados pessoais e necessários para a 

contratação, tais como CPF, RG, endereço, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido tem 

decidido a Egrégia Turma Recursal deste Estado, vejamos: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma 

Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018209-72.2016.811.0002 Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT Recorrente: Gabriel 

Ortiz Recorrido: Banco Itaucard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS DA CONTRATAÇÃO APRESENTADAS 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO 

DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Consumidor que na inicial relatou o seguinte: “Acontece que o 

REQUERENTE DESCONHECE totalmente tal apontamento, devendo se tratar 

de fraude.” Todavia, após a juntada na defesa do áudio do contato 

telefônico através do qual a empresa comprovou a contratação de cartão 

de crédito, alterou a versão dos fatos narrados da inicial, passando a 

afirmar que possui cartão de crédito que é administrado pelo requerido, 

contudo, a dívida negativada se refere a um terceiro cartão de crédito que 

desconhece. Contratação que se presume legítima, competindo ao 

requerente comprovar que honrou os compromissos assumidos através 

do contrato (art. 373, I do CPC/2015), o que deixou de fazer. Faturas 

detalhadas juntadas com a defesa que demonstram a utilização do cartão 

de crédito. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, 

alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de 

má-fé previstas no art. 81 do novo Código de Processo Civil, as quais 

possuem função inibitória. Sentença de improcedência mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SPC. A 

parte reclamante não reconhece os débitos que deram lastro às restrições 

comerciais. Afirma que nada justifica o encaminhamento do seu nome e 

CPF ao rol de consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua 

contestação, não articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no 

mérito, opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados 

com a contestação, comprovando a contratação e o débito, o que 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação do reclamante 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar as parcelas de produto que adquiriu da reclamada. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Assim sendo, estando os débitos comprovados, indefiro o pedido de 

desistência e julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa - art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. (...)” Importante esclarecer que as faturas juntadas no evento 

19 comprovam a utilização do cartão de crédito com final 2523, cuja 

contratação restou demonstrada através do áudio apresentado pela 

instituição financeira. Não restam dúvidas de que a parte recorrente 

contratou com o recorrido e ajuizou ação com a intenção de não cumprir 

com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte 

recorrente agiu de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais, mormente 

porque após a contestação alterou os fatos inicialmente narrados. Restou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 137 de 198



evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80 do novo Código de Processo Civil. Desse modo, não merece reparo 

a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte 

recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a 

impossibilidade de custeio das despesas do processo, tendo como limite 

temporal a ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI 

Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182097220168110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Assim, a parte requerida 

comprovou fatos modificativo, extintivo e/ou impeditivo do direito da parte 

autora, na medida em que comprovou a contratação, constando inclusive 

assinatura da parte autora. Portanto, havendo provas da contratação e, 

consequentemente, não há falar-se em pagamento de indenização a título 

de danos morais, pois considerando a existência nos autos de provas de 

que a autora firmou contrato entre a reclamada, tenho que a conduta da 

empresa/requerida não pode ser considerada ilícita, de forma que outro 

caminho não vislumbro à presente demanda declaratória senão a sua 

improcedência. Assim, não tendo a autora se livrado do ônus probatório 

que lhes incumbia, não há falar em declaração de inexistência da dívida, 

tampouco em reparação de danos morais por suposta manutenção do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, a credora se limitou a 

cobrar o cumprimento de uma obrigação inadimplida pelo descumprimento 

do acordo pelo reclamante. Não houve nenhum tipo de constrangimento ou 

ameaça na cobrança do débito que pudesse caracterizar a violação a 

qualquer dos direitos que decorrem da personalidade da parte autora. A 

cobrança, inclusive com a inserção de nome da reclamante no cadastro 

negativo de devedor está inserida nos limites éticos do direito subjetivo do 

credor em relação ao seu crédito. A propósito, se trata de exercício 

regular de um direito. Nesse sentido, a jurisprudência é vem se 

manifestando: CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É 

ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E 

SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. 

NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, 

A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155). Dessa forma, resta improceder ao pedido diante da falta de 

comprovação do respectivo pagamento das parcelas em aberto. Por 

derradeiro, consigno que o entendimento ora esposado não implica ofensa 

a quaisquer dispositivos, de ordem constitucional ou infraconstitucional, 

inclusive àqueles invocados pelas partes em suas manifestações no 

curso do processo. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006186-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELECIONI LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Etc. 1- DESIGNE-SE nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado. 2- CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido VIA TELEFONE, no número indicado pela Autora conforme 

Termo de Audiência. 3- Se negativa a diligência alhures, INTIME-SE o Autor 

a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009097-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE ASSENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO)

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1009097-86.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCOS JOSE ASSENCO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, cumpre 

salientar que o tema em comento teve seu julgamento afetado pelo regime 

dos Recursos Repetitivos sob o n. 986, pelo STJ no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT. Vide: 

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015.” Com a consequente suspensão, em âmbito nacional, de todos 

os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, SUSPENDO O 

TRÂMITE DO FEITO até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos 

Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003033-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MORAES DE SOUSA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 
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1003033-94.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUZIA MORAES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1- SE NO PRAZO 

LEGAL, o que deverá ser CERTIFICADO, RECEBO a petição de Id 

10462363 como embargos de declaração. Com efeito, DECIDO: 2- 

INTIME-SE a parte Embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); 3- Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para PASTA PRÓPRIA “minutar embargos de 

Declaração”. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007949-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

jonel jean (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLYTOUR GAPNEP (REQUERIDO)

VAI VOANDO (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: 

1007949-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JONEL JEAN REQUERIDO: VAI 

VOANDO, FLYTOUR GAPNEP Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de abril de 2018, às 08h30; 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002408-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDITA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIPLAN CLUBE (REQUERIDO)

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: 

1002408-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DEUSDITA PEREIRA DO 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., PREVIPLAN CLUBE 

Vistos, etc. Considerando correspondência devolvida de Id 9036985, 

intime-se a parte AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. As 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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: 

8010827-47.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Considerando petitório da 

parte Executada Impugnação a execução Id 11243648 Intime-se a parte 

Exequente para manifestação, no prazo de 15 (dias), sob pena de 

preclusão. Transcorrido o prazo, volte-me os autos conclusos para 

deliberação. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA GRUTKA DA PURIFICACAO (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO DIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001515-69.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VERA FATIMA DE SOUZA 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO DIM, EMILIA GRUTKA DA PURIFICACAO 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 26 de abril de 2018, às 09h30; 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011770-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUIZ GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
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CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012435-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HERBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIZE PONCIANO GONCALVES OAB - MT21480/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (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: 

8012435-80.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DARCI HERBERT REQUERIDO: 

JOAO BATISTA RODRIGUES Vistos, etc. Considerando certidão de Id 

11824937, INTIME-SE as partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente o acordo mencionado na referida certidão. Transcorrido o 

prazo supra, sem manifestação, CERTIFIQUE e MANTENHO sentença de Id 

5799183, ao qual condenou a parte AUTORA em custas. Intime-se. 

Cumpra-se. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007214-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006558-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COPI RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que os RECURSOS INOMINADOS interpostos estão 

TEMPESTIVOS, bem como, que a parte promovente requereu os benefícios 

da gratuidade da justiça e a parte promovida comprovou dentro do prazo 

legal, o recolhimento do preparo. Ainda neste ato, INTIMO os recorridos 

para apresentarem CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (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)

 

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: 1006073-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008990-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE XAVIER GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (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: 

1008990-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARILENE XAVIER GOMES 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de abril de 2018, às 10h30; 

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: 1002509-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002509-97.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CEZAR PASQUAL VINAGA 

REQUERIDO: ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ Vistos etc. 1. DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 26 de abril de 2018, 

às 11h00; 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000104-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA NICOLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Clinica São Camilo Centro de Diagnóstico (TERCEIRO INTERESSADO)

Sinop Clínica (TERCEIRO INTERESSADO)

Clínica Humana (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CENTRAL DE MANDADOS - CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FERREIRA TAVARES (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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE APARECIDA SCHEMBERG DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012310-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA APARECIDA DE PAULA (EXECUTADO)

 

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: 1006055-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVAN CONCEICAO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012799-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MAURICIO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de Embargos à Execução manejados por BANCO 

BRADESCO S.A em face de EDER MAURICIO DE ABREU. Em breve síntese 

a parte Embargante aduz que adimpliu voluntariamente com o débito em 

09.03.2016 e para tanto apresenta nos autos guia de Depósito Judicial no 

valor de R$ 3.064,00 (três mil e sessenta e quatro reais) anexada aos 

autos em 29.06.2016. Consoante ressai dos autos a parte Embargante foi 

intimada em 07.03.2016 quanto à prolação de sentença; uma vez que 

adimpliu voluntariamente com o débito em 09.03.2016, seu pagamento 

mostra-se tempestivo, motivo pelo qual a penhora on-line de id nº 2407592 

deve ser removida. Uma vez que a parte Embargante promoveu o 

pagamento antes mesmo de iniciada a fase de cumprimento de sentença, 

não é possível a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, NCPC. 

Todavia, com fulcro na jurisprudência colacionada pela própria parte 

Embargante, tenho que a conduta desta em não trazer aos autos o 

comprovante de adimplemento, ensejando gastos desnecessários ao 

Exequente e ao Poder Judiciário, configura como resistência injustificada 

ao andamento do processo, motivo pelo qual, com fulcro no art. 81, §1º, 

NCPC, deve a parte Embargante arcar com multa de 2% (dois porcento) 

sobre o valor da causa. Insta destacar que ao contrário do que impugna a 

parte Embargada, o cálculo apresentado pela parte Embargante, 

encontra-se em consonância com o dispositivo sentencial, onde restou 

fixado, como marco inicial para a incidência de juros e correção monetária, 

a data do arbitramento do dano moral e não a data do evento danoso. 

Diante do expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro no art. 487, I, CPC, determinando a 

restituição da importância de R$ 4.921,43 (quatro mil e novecentos e vinte 

e u m reais e quarenta e três centavos) à parte Embargante; bem como o 

levantamento da importância de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e 

vinte centavos) em benefício da parte Embargada à título de multa pelo 

retardo injustificado do feito. EXPEÇAM-SE os respectivos alváras de 

levantamento. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008448-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER HENRIQUE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais e 

que a dívida existe. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. E ainda, juntou também comprovante de 

pagamento do referido débito. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

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 da 

autora, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008403-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MACIEL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 
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355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação, além de telas de seu 

sistema interno comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se inerte alegando 

apenas a preliminar em razão da necessidade de perícia. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

não sendo possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex 

Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008333-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 
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ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013381-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANI APARECIDA FORTUNA DE LIMA 96878533104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos 

do art. 267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da 

Lei nº. 9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009931-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAVICCHIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte Requerida não se opôs ao pleito 

da Autora, apresentando, apenas, proposta de resolução pacífica do 

litígio. A parte autora em sua impugnação não concorda com a proposta, 

requerente o julgamento do feito e condenação em maior valor. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Face ao reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação, tenho como prescindível adentrar no mérito, nos 

termos do art. 487, III, do CPC. Outrossim, restou incontroverso que a 

negativação realizada pela instituição financeira em nome do Autor, é 

indevida. 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. Destarte, 

considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

considerando ainda que a reclamada cumpriu com a medida liminar 

deferida nos autos, 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. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome 

da parte Autora, e ainda, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco 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). 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005848-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOCIA CRACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1005848-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EUDOCIA CRACO REQUERIDO: 
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. 

Primeiramente, 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. A parte reclamante alega que 

apesar de ter quitado todas as parcelas de financiamento firmado com a 

reclamada, não foi efetivada a quitação de uma das parcelas no valor de 

R$ 283,67, com vencimento em 10.07.2013, conforme extrato do 

SPC/SERASA coligido aos autos (id. 6844097, p.1), de forma que pleiteia a 

respectiva declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Diante da ausência de questões preliminares, passo ao exame do 

mérito. Em análise aos autos, verifico que a negativação do CPF da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, vez que conforme consta 

do sistema da ré, a fatura inscrita nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 283,67, com vencimento em 10.07.2013 foi quitada somente 

em 07.06.2017, não havendo o que se falar em ilicitude do agir da 

reclamada que realizou a anotação creditícia por inadimplência de 

obrigação. Ressalte-se que as telas sistêmicas apontando as datas de 

recebimento das parcelas apresentadas pela reclamada poderiam ser 

afastadas pela autora com a demonstração do comprovante de 

pagamento da parcela inscrita nos órgãos de proteção ao crédito 

minimamente legível, situação até imprescindível para provar o fato 

constitutivo do seu direito, ônus que não se desincumbiu, pois todos os 

comprovantes de pagamento juntados ao processo são ilegíveis. Assim, 

restou demonstrado que a requerida efetuou a inscrição do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por força da ausência de 

pagamento na data estipulada, agindo conforme o exercício regular de seu 

direito. Portanto, tenho que a reclamação é absolutamente improcedente. 

Não havendo ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em dever de 

indenizar. 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 nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011592-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011592-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA MARQUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 vem 

sendo cobrada por fatura com consumo excessivo pela ré, razão pela 

qual pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 

2.820,73, quantia esta cobrada por recuperação de consumo e a 

inexistência de débito no valor de R$ 3.658,51, correspondente à fatura do 

mês de setembro do ano de 2017, requer, ainda, o deferimento de 

obrigação de fazer, restituição de débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega a necessidade de perícia e, no mérito, a legitimidade do 

débito por irregularidade no medidor de energia, requerendo a 

improcedência da ação. De início, afasto a preliminar suscitada pela 

promovida de incompetência de juízo por necessidade de perícia, vez que 

tal prova é desnecessária, sendo possível apreciar a questão diante dos 

documentos coligidos aos autos. Ademais, a inversão do ônus da prova é 

prescindível, vez que os elementos de prova coligidos aos autos são 

suficientes para apreciar a demanda, razão pela qual afasto a sentença 

de extinção e passo à análise do mérito do caso. A reclamada argumenta 

que vem sendo cobrada por débito ilegítimo na fatura com vencimento no 

mês de setembro do ano de 2017, no valor de R$ 3.658,51, fatura esta 

que inclui a recuperação de consumo no valor de R$ 2.820,73, porém, 

demonstrou a ré que o neutro do padrão de energia elétrica estava 

isolado, prejudicando a aferição do real consumo de energia, fato 

registrado em Termo de Ocorrência e Inspeção e em fotos anexadas aos 

autos, o que justifica a cobrança de valor baixíssimos nos meses de julho 

e agosto de 2017. Logo, a média de consumo alegada pela parte autora 

não estava sendo aferida da maneira correta na unidade consumidora, 

assim sendo, detectada a ausência de registro do real consumo no imóvel 

da promovente, revela-se devida a fatura discutida nos autos. Nesta linha, 

de acordo com a jurisprudência dominante, constatada a irregularidade do 

medidor de energia, é lícita a cobrança de recuperação de consumo pela 

concessionária de energia elétrica, in verbis: CONSUMIDOR.ENERGIA 

ELÉTRICA. CORTE DA ENERGIA. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM 

ABERTO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA COBRANÇA. ADULTERAÇÃO DO 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO DO CONSUMO. 

COBRANÇA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA. 

NOTIFICAÇÃO DO AUTOR SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. (Recurso Cível Nº 71003700184, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

21/11/2012). Ressalte-se que não há evidências de cobrança excessiva 

pela ré considerando que houve cobrança de 1868 kWh em julho/2017, 

1691 kWh em agosto/2017 e 1759 kWh em setembro/2017, sendo que a 

média mensal de kWh entre os anos de 2016 e 2017 era de 1751 kWh, 

inclusive, considerando a fatura do mês de setembro/2017, a média dos 

meses cobrados perfaz a soma de R$ 1.219,50, quantia que se revela 

adequada diante dos valores que o autor já pagava, conforme faturas 

juntadas nos autos nos montantes de R$ 1.332,24, 1.255,09 e 1061,88. 

Tenho, assim, que os valores cobrados pela concessionária de energia, 

seja pela recuperação de consumo, seja pelo valor cobrado na fatura 

referente ao mês setembro/2017, são legítimos, firme no termo de 

inspeção e fotos anexadas aos autos que demonstra a irregularidade na 

medição do consumo de energia elétrica na residência da parte autora, 

sendo razoável que fosse aferido e cobrado após tal constatação o 

consumo real, somada com a recuperação de consumo, não havendo o 

que se falar em ilicitude no agir da ré, tampouco em qualquer indenização 

requerida pela promovente. No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma 

Recursal Única deste Estado, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA 

REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 2801503220178110001/2017, 

Turma Recursal Única, julgado e publicado no DJE em 27.10.2017) 

Portanto, não vislumbro verossimilhança nas alegações da parte autora e, 

sendo exigíveis os débitos debatidos, rejeito o pedido de danos morais, de 

forma que improcede a pretensão inicial em sua totalidade. Ex positis, 

revogo a medida de urgência deferida no id. 10389749, p. 4 e 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003103-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA POLIANA BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 
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(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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANECIPADA proposta por 

ANA POLIANA BATISTA DO NASCIMENTO contra ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando, em síntese, que 

recebeu cobranças indevidas da Requerida e teve o fornecimento de 

energia suspenso em razão desses supostos débitos. A reclamada 

apresentou contestação alegando que a reclamante possui débitos, sendo 

devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. A autora 

apresenta impugnação à contestação, aduzindo não ser devedora. 

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. Vale dizer que tal benesse conferida por Lei 

não isenta o Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, cabendo a este, portanto, produzir o mínimo de prova necessária 

para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e 

a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem. Ressalto que o objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. Compulsando os autos, verifico que a Requerida 

atribuiu diversos débitos pretéritos à autora, aduzindo ainda, que as 

negativações existentes em seu nome comprovam os fatos. A parte 

Autora por sua vez, alega que os valores são indevidos, eis que teria 

locado o imóvel em data posterior, no entanto, não juntou qualquer prova 

nesse sentido. Aduz que assinou confissão de dívida “coagida”, apenas 

para religar os serviços suspensos, por ter em casa um recém nascido. 

Pois bem. Com relação aos débitos, tenho que não comportam discussão, 

eis que a Requerida carreou documentos capazes de justificar a 

cobrança, inclusive, confissão de dívida em nome da Autora. A parte 

Autora por sua vez, não conseguiu desconstituir as cobranças. A 

suposta coação não é capaz de afastar os débitos. Ademais, a Autora 

não juntou sequer um comprovante de pagamento nos autos, restando 

concluir que os valores são devidos. Inobstante, consigno que é indevido 

o corte no fornecimento de energia elétrica (serviço essencial e 

indispensável no dia a dia), em razão de débitos pretéritos, devendo a 

Requerida se valer de outros meios para efetuar a cobrança. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. 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: 1002800-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HEINZ WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO PAJANOTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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 dos autos cinge-se quanto à compra e venda 

de um veículo Jeep Willys, ano 1954, com capota de aço. Ressai dos 

autos (id nº 5478047) que a parte Requerente demonstrou o adimplemento 

da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais); contudo, uma vez que, 

conforme este próprio afirmou em sua exordial, o valor avençado seria de 

R$ 11.000,00 (onze mil reais), a tese defensiva quanto à exceção do 

contrato não cumprido formulada pela parte Requerida merece 

acolhimento. Tratando-se de um contrato bilateral, no qual ambas as 

partes assume direitos e obrigações, somente é lícito a uma das partes, 

exigir o adimplemento da outra, quando tiver cumprido integralmente o 

ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 476, CC. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS OU 

DISPONIBILIZADOS EFICIENTEMENTE (LINHA DE TELEFONE CELULAR) – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. Nos contratos bilaterais, as prestações 

devem guardar entre si uma relação de reciprocidade e, para que haja 

equidade entre os pactuantes, “nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 

do Código Civil). Exceção do Contrato não Cumprido (STJ REsp 

337.965/MG e TJRS Apelação Cível Nº 70055210058). Inexistindo prova de 

que o serviço foi efetivamente prestado ou disponibilizado eficientemente 

(linha de telefone celular) a cobrança do correspondente serviço é 

indevida, caracterizando ato ilícito. Como bem salientado na sentença 

atacada: “Dos autos extrai-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus, 

pois não juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar suas 

assertivas. Ressalta-se que cabia à ré proceder à juntada de 

documentação hábil a comprovar o alegado, e não o fazendo no prazo 

legal deve arcar com o ônus”. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 111846920118110006/2013, , Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013 - grifo nosso) Portanto, uma vez 

que a parte Requerente não demonstrou o adimplemento intregral do 

débito, resta lhe improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância total de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir dos 

respectivos pagamentos, bem como incidência de juros legais a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter mais relação comercial com o Réu, vem recebendo cobranças 

indevidas. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com 

a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma 

ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, 

e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 
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Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta cobrança 

indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no 

exercício regular do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. 

Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu sistema interno com 

registros e informações juntamente com extrato de ligações que 

comprovam a efetiva utilização atual da linha telefônica, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008070-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” Ademais, a justificativa de ausência não merece 

prosperar. Tal hipótese deveria ter sido apresentada ao juízo antes da 

solenidade, em prazo razoável para deliberação e eventual redesignação 

do ato. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no 

que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008097-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE (REQUERENTE)

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (REQUERENTE)

L. G. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. 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. Verifico ainda que a obrigação fora cumprida pelo devedor, 

conforme id:10286200 “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil, ainda DECLARO EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & MACHIAVELI ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002381-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PEREIRA & MACHIAVELI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. 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. Rejeito o pedido de extinção do feito formulado pela ré no 

id. 9039721, vez que é permitido à autora a representação por preposta 

devidamente credenciada, o que foi feito nos autos ante a juntada de carta 

de preposição específica anexada no id. 6652490, p. 1., cabendo aplicar 

por analogia o art. 9º, §4º da Lei 9.099/95. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO RECORRIDO. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. PARTE AUTORA, MICROEMPRESA INDIVIDUAL, 

REPRESENTADA POR PREPOSTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 9º, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 EM ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO 

PELO ART. 515 § 3º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA NÃO MADURA. 

BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO FEITO E 

OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO RECORRIDO. 

Recurso inominado provido. Diante do exposto, resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe 

provimento, nos exatos termos do voto, restando vencida a Senhora Juíza 

Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso que nega provimento ao 

recurso (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000408-17.2009.8.16.0143 - 

Reserva - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - 

Rel.Desig. p/ o Acórdão: Cí-ntia Graeff de Luca - J. 03.02.2016) Afastada 

a questão preliminar, julgo o mérito. Da análise do contexto 

fático-probatório coligido aos autos, assiste razão à promovente. A parte 

autora realizou pedido de cancelamento dos serviços prestados pela ré 

em 08.11.2016, pois estava insatisfeita com o fornecimento de internet, 

porém, a requerida cobrou uma taxa no valor de R$ 272,99, justificando a 

ré em defesa que tal taxa era prevista no contrato de adesão aderido 

pelas partes em caso de rescisão antecipada do contrato e, já que 

faltavam cinco meses para serem cumpridos, foi aplicada multa 

proporcional pelo tempo não cumprido do negócio jurídico. Ocorre que não 

houve expressa anuência pela autora da cobrança da referida multa, 

sendo desarrazoado que a autora somente após aderir ao negócio jurídico 

viesse a consultar o contrato citado pela ré de nº. 028954, no Cartório de 

1º Ofício de Sinop/MT, ou mesmo por meio de login e senha no site da ré. 

Neste aspecto, é inexigível a cobrança de multa por quebra de fidelidade 

quando a empresa não comprovar ter dado ao consumidor informação 

clara e adequada sobre a cláusula que estabelece a referida multa (art. 

6º, III, do CDC), não se olvidando o disposto no art. 54, § 4º, do CDC, que 

impõe ao fornecedor, nos contratos de adesão, o dever de redigir 

cláusulas restritivas de direito de forma destacada, permitindo a sua 

imediata e fácil compreensão. Logo, não houve a clareza imediata e 

necessária imposta pelas normas consumeristas quando da celebração 

do contrato entre as partes, considerando a ausência de assinatura de 

contrato e escrito e o acesso do contrato pela autora somente após a 

adesão ao plano de internet, impondo-se a declaração de nulidade da 

cláusula 12ª do Contrato e declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 272,99. Portanto, reconhecida a ilicitude da cobrança em questão, 

não há que se falar em pedido contraposto deduzido pela empresa ré. No 

que tange ao pedido de danos morais, como é de conhecimento, numa 

ação de cunho indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido não 

basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte 

reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após analisar os 

autos, nota-se que não há prova de que seu nome foi inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito. Há apenas indevida ameaça de restrição ao 

crédito, o que, sem dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. Isso 

porque a cobrança de um débito, mediante carta ou telefone, por si só, 

não é suficiente para configurar os danos morais. É preciso muito mais 

que isso. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a integridade 

psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não 

quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No escólio da 

doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, 

resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o 

espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa premissa, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer situação que 

acarretasse os danos morais, já que não houve inscrição do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Como se elaborado 

para o caso judicializado: “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE PROVA ACERCA DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS. Ausente nos autos a comprovação da efetiva 

inscrição indevida, ônus que era da parte autora, e do qual não se 

desincumbiu, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão. Demandante 

que se limitou a juntar cartas de cobranças e notificações, a fim de 

demontrar o suposto abalo moral sofrido. Saliente-se, por oportuno, que tal 

prova era de fácil acesso, pois bastava a juntada de certidão positiva, 

emitida pelo SPC ou pela SERASA, não se cogitando de inversão do ônus 

na espécie. Dano moral não configurado, ante a falta de comprovação 

acerca do agir ilícito por parte da demandada. Sentença mantida, sob pena 

de reformatio in pejus. Recurso improvido.” (TJRS; RecCv 

37453-82.2013.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; 

Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 02/10/2013; DJERS 

08/10/2013) É necessário consignar, ainda, que as partes tiveram a ampla 

possibilidade de produção de provas, sendo que o rol das consideradas 

válidas pelo nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que 

incumbe a quem alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações. 

Posto isso, ratifico a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos, extinguindo o processo com resolução do mérito. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001722-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA KRAEMER ORFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (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: 

1001722-34.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARISTELA KRAEMER ORFAO 

REQUERIDO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

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. Acolho a preliminar de incompetência absoluta do Juizado 

Especial para apreciar questão considerando que o autor ingressou com 

esta ação no ano de 2017 e visa a rescisão de negócio jurídico no valor 

de R$ 39.178,33 (trinta e nove mil, cento e setenta e oito reais e trinta e 

três centavos) cumulada com pedido de danos morais, 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 (...); 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$ 39.178,33 (trinta e nove mil, cento 

e setenta e oito reais e trinta e três centavos), 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. 
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Registre-se que é permitida a extinção do processo sem julgamento do 

mérito neste caso, ainda que sem nenhuma manifestação do réu neste 

sentido. Saliente-se que cabe ao autor quantificar expressamente o valor 

que pretende por prejuízos morais e não à este juízo, consoante as 

normas do Código de Processo Civil vigente. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA & MACHIAVELI ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (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: 

1002381-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PEREIRA & MACHIAVELI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. 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. Rejeito o pedido de extinção do feito formulado pela ré no 

id. 9039721, vez que é permitido à autora a representação por preposta 

devidamente credenciada, o que foi feito nos autos ante a juntada de carta 

de preposição específica anexada no id. 6652490, p. 1., cabendo aplicar 

por analogia o art. 9º, §4º da Lei 9.099/95. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO RECORRIDO. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. PARTE AUTORA, MICROEMPRESA INDIVIDUAL, 

REPRESENTADA POR PREPOSTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO ART. 9º, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 EM ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO 

PELO ART. 515 § 3º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA NÃO MADURA. 

BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO FEITO E 

OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO RECORRIDO. 

Recurso inominado provido. Diante do exposto, resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por maioria de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe 

provimento, nos exatos termos do voto, restando vencida a Senhora Juíza 

Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso que nega provimento ao 

recurso (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000408-17.2009.8.16.0143 - 

Reserva - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - 

Rel.Desig. p/ o Acórdão: Cí-ntia Graeff de Luca - J. 03.02.2016) Afastada 

a questão preliminar, julgo o mérito. Da análise do contexto 

fático-probatório coligido aos autos, assiste razão à promovente. A parte 

autora realizou pedido de cancelamento dos serviços prestados pela ré 

em 08.11.2016, pois estava insatisfeita com o fornecimento de internet, 

porém, a requerida cobrou uma taxa no valor de R$ 272,99, justificando a 

ré em defesa que tal taxa era prevista no contrato de adesão aderido 

pelas partes em caso de rescisão antecipada do contrato e, já que 

faltavam cinco meses para serem cumpridos, foi aplicada multa 

proporcional pelo tempo não cumprido do negócio jurídico. Ocorre que não 

houve expressa anuência pela autora da cobrança da referida multa, 

sendo desarrazoado que a autora somente após aderir ao negócio jurídico 

viesse a consultar o contrato citado pela ré de nº. 028954, no Cartório de 

1º Ofício de Sinop/MT, ou mesmo por meio de login e senha no site da ré. 

Neste aspecto, é inexigível a cobrança de multa por quebra de fidelidade 

quando a empresa não comprovar ter dado ao consumidor informação 

clara e adequada sobre a cláusula que estabelece a referida multa (art. 

6º, III, do CDC), não se olvidando o disposto no art. 54, § 4º, do CDC, que 

impõe ao fornecedor, nos contratos de adesão, o dever de redigir 

cláusulas restritivas de direito de forma destacada, permitindo a sua 

imediata e fácil compreensão. Logo, não houve a clareza imediata e 

necessária imposta pelas normas consumeristas quando da celebração 

do contrato entre as partes, considerando a ausência de assinatura de 

contrato e escrito e o acesso do contrato pela autora somente após a 

adesão ao plano de internet, impondo-se a declaração de nulidade da 

cláusula 12ª do Contrato e declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 272,99. Portanto, reconhecida a ilicitude da cobrança em questão, 

não há que se falar em pedido contraposto deduzido pela empresa ré. No 

que tange ao pedido de danos morais, como é de conhecimento, numa 

ação de cunho indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido não 

basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte 

reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após analisar os 

autos, nota-se que não há prova de que seu nome foi inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito. Há apenas indevida ameaça de restrição ao 

crédito, o que, sem dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. Isso 

porque a cobrança de um débito, mediante carta ou telefone, por si só, 

não é suficiente para configurar os danos morais. É preciso muito mais 

que isso. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a integridade 

psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não 

quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No escólio da 

doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, 

resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o 

espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Fixada essa premissa, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar qualquer situação que 

acarretasse os danos morais, já que não houve inscrição do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Como se elaborado 

para o caso judicializado: “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE PROVA ACERCA DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS. Ausente nos autos a comprovação da efetiva 

inscrição indevida, ônus que era da parte autora, e do qual não se 

desincumbiu, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão. Demandante 

que se limitou a juntar cartas de cobranças e notificações, a fim de 

demontrar o suposto abalo moral sofrido. Saliente-se, por oportuno, que tal 

prova era de fácil acesso, pois bastava a juntada de certidão positiva, 

emitida pelo SPC ou pela SERASA, não se cogitando de inversão do ônus 

na espécie. Dano moral não configurado, ante a falta de comprovação 

acerca do agir ilícito por parte da demandada. Sentença mantida, sob pena 

de reformatio in pejus. Recurso improvido.” (TJRS; RecCv 

37453-82.2013.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; 

Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 02/10/2013; DJERS 

08/10/2013) É necessário consignar, ainda, que as partes tiveram a ampla 

possibilidade de produção de provas, sendo que o rol das consideradas 

válidas pelo nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que 

incumbe a quem alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações. 

Posto isso, ratifico a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos, extinguindo o processo com resolução do mérito. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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: 

1002092-13.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NELSON GABRIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 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. Afasto a preliminar de incompetência 

deste Juízo para julgar a demanda em razão da necessidade de prova 

pericial, considerando que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para julgamento. 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 da parte reclamada comprovar 

a ausência na falha da prestação de serviços, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a sua conduta não 

originou a queima dos equipamentos eletrônicos da parte autora por 

interrupção da energia, ônus que não se desincumbiu. Dos autos, 

verifica-se que o aparelho televisor do autor foi danificado, conforme 

consta do laudo técnico apresentado no id. 4876516, e apesar de a parte 

reclamante insistentemente solicitar o conserto do produto perante a 

requerida, esta não solucionou o problema, indeferindo os pedidos 

administrativos. No mérito, a autora comprovou que os danos nos 

aparelhos eletrônicos derivaram de oscilação na rede de energia elétrica, 

conforme o laudo que acostou aos autos. Considerando que o consumidor 

solicitou administrativamente os reparos e disponibilizou o bem para 

vistoria, o dever de provar o rompimento do nexo causal é da distribuidora 

de energia elétrica (art. 210, I, da Res. 414/2010). A forma como deve ser 

provado esse rompimento é dada pelo PRODIST MODULO 9, e no item 6.2 

e 6.2.3 está dito que o processo específico deve ser instruído com pelo 

menos cinco relatórios e que a falta de um deles acarreta na consideração 

de que houve perturbação na rede elétrica. A ré, por sua vez, não trouxe 

aos autos ao menos os relatórios exigidos pelas normas aplicáveis à 

espécie, logo, não trouxe comprovante de ocorrência de qualquer fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela parte autora, 

nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. É dizer: não trouxe a requerida 

qualquer elemento que pudesse impugnar os fartos documentos 

acostados na peça inicial apontando a falha em consertar o produto com 

defeito após interrupção elétrica, ensejando o dever de reparar o dano. 

Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de forma que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo prescindível a 

demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim sendo, restando 

comprovado que a conduta da requerida provocou o defeito no 

equipamento da parte autora, havendo incontestável nexo causal, 

verifica-se o dever da reclamada de suportar os danos materiais, no valor 

do orçamento apresentado nos autos de R$ 660,00 (seiscentos e 

sessenta reais). Rejeito o pedido de indenização pela queima do receptor 

considerando que não há nos autos prova do valor do bem, tampouco 

especificou o autor qual a quantia pretendida pelo receptor, sendo vedado 

à este juízo proferir sentença ilíquida. Em relação aos danos morais 

entendo serem cabíveis ao caso em apreço, visto que a situação retratada 

nos autos ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. 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. Na presente hipótese, o dano moral causou 

mais que um mero dissabor à parte autora, pois encontrou-se privada do 

uso do seu bem longo período, sem qualquer amparo da central de 

energia, mesmo após uma série de solicitações para sanar o problema. 

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. De acordo com os comentários 

acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte reclamante 

para: a) CONDENAR a empresa promovida a restituir o valor de R$ 660,00 

(seiscentos e sessenta reais), devidos por danos materiais 

experimentados pela parte autora, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011713-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA NUNES VIEIRA DA SILVA (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: 

1011713-34.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARTA NUNES VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002268-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEGREIROS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002268-89.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA NEGREIROS DE SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

etc. Em análise acurada dos autos, constato que diante a inércia dos 

Requeridos, e, diante do pleito da parte Autora em Mov. 6056302, 

tornou-se imprescindível a intervenção do judiciário como forma de 

garantir à suplicante, seu direito constitucional de acesso à saúde. Nessa 

esteira, consoante extratos de Id. 7225162 foi realizado o BLOQUEIO de 

VALORES na conta do Estado de Mato Grosso, com base no menor 

orçamento apresentado pela promovente em movimentação n. 4894668. 

Outrossim, considerando que os valores BLOQUEADOS encontram-se na 

esfera de disponibilidade do Judiciário para a oportuna LIBERAÇÃO em 

favor do estabelecimento que realizou o procedimento solicitado pela parte 

Autora, e, levando-se em conta que a Drogaria São Camilo disponibilizou o 

medicamento almejado pela Reclamante no presente feito, encaminhando a 

este Juízo a nota fiscal de Id. 7919787, entendo que a liberação de Alvará 

em seu favor é medida que se impõe. No mais, verifico que o Estado de 

Mato Grosso se manifestou em Id. 7351136, aduzindo que a assistência à 

saúde é solidária entre os requeridos, de modo que entende que o 

bloqueio de valores deve ocorrer até o montante de 50% da quantia 

apresentada no orçamento em conta bancária de cada promovida, 

postulando pela restituição do quantum que alega ter ultrapassado a sua 

responsabilidade. Ocorre que muito embora tenha este juízo conhecimento 

sobre a existência de políticas públicas definindo a responsabilidade de 

cada ente da federação na seara da saúde, é certo que o entendimento 

majoritário dos tribunais, inclusive do Egrégio TJMT, é de que não há 

distinção entre os Requeridos, considerando o texto constitucional que 

define a responsabilidade da União, Estados e Municípios de maneira 

solidária, o ápice sobre o assunto. Tal fato admite, portanto, o 

jurisdicionado acionar qualquer um destes isolada ou cumulativamente 

para a consecução de seu direito. Desta feita, não vislumbro ser possível 

o ressarcimento de valores pleiteado pelo ente estatal na forma postulada, 

pois a responsabilidade dos entes públicos é SOLIDÁRIA, sendo 

assegurado o seu direito de regresso a ser eventualmente tutelado em 

ação própria, caso queira. Por fim, no que permite ao pleito de juntada de 

ao menos três orçamentos distintos, realizados em âmbito farmacêutico, 

para aferir qual o valor provável do medicamento a ser disponibilizado à 

requerente, vislumbro que referido ato já fora efetuado pela autora assim 

que distribuiu a presente demanda de cumprimento de sentença, conforme 

se vê em Id. n. 4894668, inclusive sendo o orçamento de menor valor 

selecionado por este juízo para a entrega do fármaco postulado na inicial 

(Drogaria São Camilo). Diante do acima exposto, sem maiores delongas, 

JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso em Mov. 7351136, bem como, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE LIBERAÇÃO em favor da Drogaria São Camilo, 

transferindo-se importância BLOQUEADA em movimentação n. 7225162. 

INTIME-SE a parte autora, a fim de que no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento em caso de 

inércia. Oportunamente, volte-me os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se as requeridas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005644-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 na declaração de 

inexistência de débitos e reparação moral. Em sua petição inicial a parte 

Requerente, JOAQUIM SANTANA DE OLIVEIRA aduz que recebeu a 

cobrança indevida de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais) 

refente a débitos originários de 1997; contudo, este afirma que somente 

virou correntista da pessoa jurídica Requerida, BANCO BRADESCO S.A., 

em 1999. Ainda afirma que recebeu uma proposta de quitação no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ter duas solicitaões de cartão de 

crédito, em terceiros establecimentos, recusadas. Em sua contestação a 

parte Requerida limita-se a arguir prescrição e nega a cobrança. A 

PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO não prospera. Em que pese a origem do 

débito seja alocada no ano de 1997, os fatos narrados na exordial, 

ocorreram no ano de 2017 e são sobre estes fatos que a parte 

Requerente pleiteia a reparação moral. Ademais, os pedidos meramete 

declaratórios, não estão sujeitos à prescrição. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar nulidades passo a análise do 

mérito. Ainda que incida ao presente caso as normas do Código de Defesa 

do Consumidor, sobretudo quanto à inversão do ônus da prova; isto por si 

só, não exime o autor de trazer aos autos provas do fato constitutivo de 

seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. Visando amparar sua tese a 

parte Requerente junta aos autos anotações manuscritas dos valores que 

afirma ter sido cobrado (id nº 6775859) e solicitações de cartão de crédito 

negadas (ids nº 6775875 e 6775887); todavia, não trata-se de papel 

timbrado da parte Requerida. Já quanto às recusas, estas, em nenhum 

momento afirmam que sua causa foi o débito em discussão; e, neste 

ponto, não é possível que seja gerada qualquer tipo de presunção sobre o 

assunto. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – JUNTADA DE FATURAS QUE COMPROVAM A HABITUALIDADE 

DE PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – 

RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO E DO CONSUMIDOR IMPROVIDO. 

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Recurso do Reclamado 

conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso 

do Reclamante conhecido e improvido. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 864847620168110001/2017, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017 - grifo nosso) Deste 

modo, impõe-se a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/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: 

1001521-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HAYME MIRANDA DE SOUZA 

REQUERIDO: SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 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 oitiva em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Falta de interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a requerida praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de 

ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se 

sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte requerente 

que no início do mês de dezembro de 2016, se dirigiu até a loja requerida 

para negociar uma dívida que dividiu em 07 (sete) parcelas de R$ 100,00 

(cem reais) cada, com vencimento da primeira parcela no dia 10/12/2016 e 

as demais sucessivamente. Que, após alguns dias dos pagamentos da 

primeira e segunda parcela, a promovente foi até uma loja de roupas para 

efetuar uma compra no crediário, onde ficou surpresa, pois seu nome 

estava no SERASA/SPC mesmo tendo renegociado a dívida. Em sua peça 

de bloqueio, a requerida alega que agiu em exercício regular do direito. 

Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação 

indevida do nome da parte requerente pela empresa requerida. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, a 

conduta desidiosa da ré em manter o nome da requerente no rol de 

proteção ao crédito mesmo após renegociação de dívida é motivo de 

fixação de indenização por danos morais. Cabe ao requerido que alegar 

fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente para a 

referida contratação. Quanto aos danos morais, em análise aos 

documentos acostados à inicial verifico que o reclamante possui outras 

negativações em seu nome, contudo, todas foram lançadas pela empresa 

demandada e estão sendo discutidas neste processo. Senão vejamos: 

TJ-RS - Recurso Cível 71004116919 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

27/09/2013 Ementa: CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO 

PARA PAGAMENTO PARCELADO. ATRASO NO RECEBIMENTO A 

PRIMEIRA PARCELA DO PACTO. PARCELAS ADIMPLIDAS MENSALMENTE. 

MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE 

DEVEDORES. CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ. EXCLUSÃO QUE SOMENTE 

OCORREU APÓS O INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. 1. Em que pese o atraso no pagamento da primeira 

prestação do acordo, recebendo o réu o pagamento desta e das demais 

parcelas acordadas com a autora sem nenhuma objeção, por certo, 

aceitou a renegociação da dívida. 2. Nessa linha, não se justifica a 

manutenção do nome da autora nos cadastros desabonatórios, motivo 

pelo qual é de ser alcançada indenização por danos morais. 3. A 

indenização justifica-se pela manutenção indevida do nome da autora por 

prazo superior a cinco (05) dias do pagamento da primeira prestação do 

acordo. 4. Adotando os parâmetros das Turmas Recursais, a indenização 

deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma vez que 

a autora estava inadimplente quando houve a inscrição, vindo 

posteriormente a realizar a renegociação do débito. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004116919, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 24/09/2013). TJ-MG - Apelação Cível AC 

10097110011513001 MG (TJ-MG)Data de publicação: 11/03/2014 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PROVA - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO 

- CABIMENTO - VALOR DA INDENIZAÇÃO -RAZOÁVEL E PROPORCIONAL 

- REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO. - A prova da manutenção da inscrição do 

nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, 

mesmo após a renegociação da dívida, autoriza a fixação de indenização 

por danos morais. - O dano moral independe de qualquer comprovação 

quando resulta de indevida manutenção da inscrição de nome do 

consumidor nos cadastros de inadimplentes. - O valor da indenização 

deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita. - Não se pode reduzir o valor arbitrado 

para a indenização por danos morais se já fixado em montante modesto. 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. Assim 

reputo possível a aplicação de dano moral no caso sub examine no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a tutela 

específica deferida, declarar a inexistência dos débitos mencionados na 

inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR JAIRO PETRY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (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: 

1002560-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EMBREMAC RECUPERADORA 

DE PECAS LTDA - ME REQUERIDO: VOLMIR JAIRO PETRY Vistos, etc. 
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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, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I – Preliminar Não há que se falar ausência de comprovação de 

Micro Empresa, pois conforme se verifica em documentos acostados à 

exordial, o contrato social e cartão de CNPJ, comprovado está a situação 

de Micro Empresa. Rejeito ainda a preliminar de ausência do sócio dirigente 

em audiência de conciliação, eis que a Lei 9.099/95 possibilita 

expressamente a representação das pessoas jurídicas por meio de 

preposto quando litigarem no polo passivo. II - Mérito Sustenta a parte 

requerente que é credora do Requerido na quantia liquida certa e exigível 

de R$ 900,00 (novecentos reais), demonstrada pela ordem de serviços 

anexada à exordial. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, não nega 

a relação jurídica entre as partes, porém insurge-se contra o pagamento 

alegando que os serviços prestados foram defeituosos. Pois bem. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerente carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda 

que a cobrança é legítima. O requerente não impugna os documentos 

trazidos junto à defesa, bem como não apresenta nenhuma prova de suas 

alegações, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerente, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na exordial. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte requerida contratou, 

os serviços da requerente, e, de forma negligente e desidiosa deixou de 

efetivar os pagamentos das faturas. Assim, a condenação do requerido 

deverá ser pelo valor principal dos serviços contratados, visto que, o 

dispositivo da sentença já determina a atualização com juros e correção 

monetária, evitando assim o bis in idem. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida pagar à parte R$ 

900,00 (novecentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da emissão da ordem de serviço, e acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. Determino ainda, que o 

requerente apresente o demonstrativo do cálculo nos autos, conforme o 

comando da sentença. Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004409-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (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: 

1004409-81.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IREMAR ANDRADE DA SILVA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PHILIPS DO 

BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de 

ilegitimidade passiva, verifica-se que não prospera, uma vez que ambas 

as rés tem legitimidade para figurar do polo passivo da ação, na medida 

em que qualificáveis como fornecedoras do produto que apresentou 

defeito – a primeira ré pela comercialização e a segunda pela fabricação 

do produto (art. 3º, caput, da Lei 9.099/95), respondendo de forma 

solidária (art. 18 do CDC). A parte requerente alega, em síntese, que 

adquiriu junto à requerida HAVAN um Mini System no valor de R$ 1.449,85, 

que após alguns dias de uso o aparelho começou a apresentar defeitos, e 

que ao procurar a primeira requerida fora informado de que a mesma não 

dispunha de serviços de assistência técnica. Diante da negativa da 

primeira Requerida em solucionar o impasse, o Requerente serviu-se da 

ajuda da internet para procurar a existência de serviço especializado na 

Comarca ou local mais próximo que poderia fornecer-lhe a assistência da 

qual necessitava. Verificado que os reparos poderiam ser realizados na 

capital do Estado, junto à Eletrônica Franklin LTDA ME, aliado ao fato de 

inexistir serviço de encomenda a encaminhar o produto, o Requerente não 

excitou e deslocou-se até lá, tendo inúmeros gastos não só de ordem 

material como também de ordem moral. Pleiteia a restituição dos valores 

gastos com a ida à capital para efetuar os reparos, bem como indenização 

por danos morais. No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado no 

descaso com que fora tratada na busca de solução para os problemas 

apresentados pelo produto, o dano moral e nexo causal, e as requeridas 

não lograram êxito em fazer prova do contrário. O artigo 18 do CDC 

determina que o prazo para conserto do produto é de no máximo 30 dias, 

sob pena de ficar a cargo do consumidor a opção por substituição do bem 

viciado. Assim, deve haver a indenização do dano material sofrido. Por 

fim, no tocante ao pedido de condenação em danos morais, verifico que 

não prospera, uma vez que em que pese às razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido veiculado na petição inicial, para o fim de: a) Condenar as 

reclamadas, de maneira solidária, a título de ressarcimento, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ R$ 635,70 (seiscentos e trinta e cinco reais e 

setenta centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, ressaltando 

que a requerida que efetuar o sobredito ressarcimento passará a ser a 

proprietária do produto em discussão nos autos o qual, caso esteja em 

posse da parte requerente, deverá ser entregue, após o ressarcimento, 

na loja onde foi adquirido, a fim de que seja devidamente encaminhado; b) 

Indeferir os demais pedidos; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012989-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSECLER ROTTA (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: 

8012989-15.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: JOSECLER ROTTA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. I - 

Mérito: In casu, aduz a parte requerente que no mês de novembro de 2012 

vendeu produtos para a Promovida. A relação comercial entre as partes 

está descrita pela ordem de serviço 8024468 (OS), que segue anexada. A 

Promovida deixou de pagar os produtos adquiridos, sendo que o débito em 

aberto somou a quantia de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais). A parte 
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requerida não se manifestou em nenhum momento nos autos. A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. No 

caso em testilha, denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada não compareceu a audiência de conciliação, nem 

sequer apresentou contestação no prazo legal, quedando-se inerte 

perante as alegações e documentos juntados pela parte requerente. Em 

virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do Novo CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. A condenação do requerido deverá ser pelo valor 

principal dos serviços contratados, visto que, o dispositivo da sentença já 

determina a atualização com juros e correção monetária, evitando assim o 

bis in idem. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida pagar à parte R$ 

402,00 (quatrocentos e dois reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da emissão da ordem de serviço, e acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Determino ainda, que o 

requerente apresente o demonstrativo do calculo nos autos, conforme o 

comando da sentença. Intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005373-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN HEINZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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: 

1005373-74.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IVAN HEINZ REQUERIDO: 

SERASA S/A., CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP 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 IVAN HEINZ em desfavor de SERASA S.A e SPC. 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 a credora 

UNIC EDUCACIONAL LTDA. 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. 

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 o “suposto” credor, e sim a falta de comunicação prévia 

da inscrição. Com efeito, as reclamadas nada mais são que um mero 

banco de dados, que se limita a anotar em seus registros os dados que 

lhe são repassados pelas instituições bancárias e estabelecimentos 

comerciais ou empresariais com quem possui convênio. A iniciativa 

daqueles registros constantes nos autos não é sua, posto que, como 

assinalado, é mero receptor destas informações. Em situação análoga já 

decidiu nesse sentindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “Quanto à segunda, que trata da ilegitimidade 

passiva, ressalta-se, que apesar de não ser a instituição financeira que 

inclui o nome do inadimplente na SERASA, é fato notório e evidente que 

ela, de forma direta ou mesmo quando leva o título a protesto, quem 

fornece as informações arquivadas no registro cadastral daquele órgão, 

porquanto é o meio de coagir o devedor ao pagamento da dívida. Portanto, 

a responsabilidade para requerer a exclusão cabe à instituição financeira, 

parte legítima a figurar no polo passivo da relação”. Desta feita, verifico 

que a parte reclamada não cometeu ato ilícito algum para com a parte 

reclamante em razão do exposto. DISPOSITIVO Pelas razões acima 

expostas e mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007312-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MICHELLE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007312-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA MICHELLE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO. O feito 

comporta julgamento antecipado, por ser desnecessária a produção de 

provas em audiência, em conformidade com o art. 335, I, do Código de 

Processo Civil, segundo o qual: ?O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência?. A propósito, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que, “a tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide? e que ?o magistrado tem o poder-dever de 

julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para 

a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento? (AgRg no REsp 810124 / RR ; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 20/06/2006). Trata-se de ação de 

indenização por danos morais com pedido liminar, ingressada por JULIANA 

MICHELLE CAMPOS, em desfavor de Banco Bradesco S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, o reclamante aduz que 

teve as folhas n. 188, 189, 190, 191 e 192 de seu talonário de cheques 

furtado. Alega que, após ter diligenciado junto ao Banco do Bradesco, no 

sentido de apresentar contraordem de pagamento dos cheques, 

comunicou os fatos à autoridade policial em 02.12.2013. Assevera que 

após a comunicação da agencia requerida que as folhas haviam sido 

furtadas, em 30.12.2013 foi realizado junto a agencia requerida a tentativa 

de compensação da folha de cheque nº 188 no valor exorbitante de R$ 

20.000,00, que mesmo sustada foi apresentada e devolvida pelo motivo 11 
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(insuficiência de fundos), sem qualquer comunicação previa se o cheque 

havia sido emitida por ela ou a respeito da divergência da assinatura na 

cártula. Que, após uma semana da primeira apresentação, na data de 7 de 

janeiro de 2014, o mesmo cheque foi apresentado pela segunda vez e 

devolvido pelo motivo 12 (Cheque sem fundos - 2ª apresentação), 

novamente sem qualquer comunicação com a requerente se o cheque 

havia sido emitido por ela, o que ensejou a negativação de seu crédito 

bancário junto ao CCF (Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos) 

vinculado ao BACEN. O banco reclamado defende-se dizendo ter agido em 

regular exercício do direito, eis que o requerente não comprovou nos 

autos que procurou o banco requerido demonstrando qualquer boletim de 

ocorrência informando sobre o suposto furto das folhas de cheque. 

Ademais nem nos autos conta tal boletim de ocorrência. Pois bem. 

Analisando os documentos que instruem os autos, verifico que o direito 

não milita em favor da Requerente; assim é, porque, em que pese os fatos 

narrados, o mesmo não logrou êxito em provar suas alegações, deixando, 

pois, de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;...” Logo, tratando-se 

de fato constitutivo do direito cabe ao requerente à demonstração de que 

mesmo depois de realizada a comunicação do furto das cártulas de 

cheque o banco réu as teria compensando, devendo “...coligir aos autos 

um mínimo de documentos essenciais à demonstração de seu pretenso 

direito, o que não ocorreu na hipótese em tela" (TJDFT. 

20090020167110AGI, 1ª Turma Cível, Rel. Flavio Rostirola, julg. 

13.01.2010, DJ 08.02.2010 p. 52). No tocante ao argumento de que teria 

informado o banco a respeito do furto ocorrido antes da compensação do 

cheque e aquele teria informado que o reclamante não teria prejuízos em 

decorrência da demora na comunicação, não há nos autos comprovação 

de tal fato. Nesse contexto, não se vislumbram nos autos o preenchimento 

dos pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, 

nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que 

orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto à incumbência do Requerente, 

verbis: ?São aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica 

pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra o 

autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito.? (in: Direito processual 

civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) Assim, entendo, 

data venia, que não houve falha na prestação do serviço pela parte 

reclamada. De acordo com o narrado pela parte reclamante, a 

comunicação à instituição bancária do furto dos cheques ocorreu em data 

posterior à emissão das cártulas supostamente fraudadas e apresentadas 

para protesto. Dessa forma, não houve falha na prestação do serviço pelo 

Banco requerido, uma vez que a parte reclamante sequer apresentou aos 

autos o boletim de ocorrência policial mencionado na exordial. Constata-se 

que o Réu agiu nos limites da informação que lhe foi prestada pelo Autor. 

O Banco não tem nenhuma responsabilidade por eventual dano causado 

pelo protesto que, à luz da realidade dos autos, era devido, porque 

autorizado pela alínea da devolução que, por sua vez, mostrou-se em 

harmonia com a informação do Boletim de Ocorrência Policial. Neste 

sentido, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZAÇÃO. PROTESTO. CHEQUE. FURTO. COMUNICAÇÃO AO BANCO. 

OCORRÊNCIA POLICIAL. 1. Para a sustação do cheque por motivo de furto 

(alínea 28), é necessária a apresentação ao Banco da respectiva 

ocorrência policial, o que não foi feito pelo autor que se limitou à 

contraordem sem sequer informar sobre a subtração. 2. Ao devolver o 

título pela alínea 21 (contraordem ou oposição ao pagamento), agiu o 

Banco em consonância com a informação que lhe foi prestada, não 

podendo, assim, ser responsabilizado pelo protesto do cheque. (Acórdão 

n. 584030, 20060110444747APC, Relator FERNANDO HABIBE, 4ª Turma 

Cível, julgado em 18/04/2012, DJ 09/05/2012 p. 205) É nessa toada que, 

como medida de justiça, se impõe a improcedência do pedido, uma vez que 

não ficou comprovada a responsabilidade da parte requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo requerente em face do reclamado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006952-57.2017.8.11.0015
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006952-57.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCINEIA REUSE ALBIERO 

REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL 

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 oitiva em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que LUCINEIA 

REUSE ALBIERO demanda contra UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL 

DE LUXO S.A, visando ser indenizado em danos morais e materiais em 

razão do extravio de sua bagagem durante uma viagem realizada a bordo 

de veículo da reclamada. Passo à análise, dentre outros fatos, as partes 

divergem quanto à efetiva entrega da bagagem. Compulsando aos autos 

com o escopo de dirimir a controvérsia fática, observa-se que não há 

qualquer elemento comprobatório de que efetivamente a bagagem da 

reclamante foi entregue aos prepostos da empresa de transporte, nem 

mesmo que não fora retirada no final da viagem. Destaca-se que, no caso 

concreto, não se justifica a inversão do ônus da prova, já que implicaria 

exigir da parte reclamada a prova de fato negativo. Neste contexto, impõe 

consignar que não obstante seja garantido ao consumidor o direito a 

facilitação dos meios probatórios e a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

VIII, CDC), tal regra não se aplica indiscriminadamente em todos os casos. 

As garantias protetivas ao consumidor não afastam o seu dever de trazer 

elementos mínimos de convencimento, principalmente quando não é 

hipossuficiente na produção da prova ou em situações em que é da parte 

contrária a dificuldade para sua produção. Em igual sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. (...) AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. (...) II - Na hipótese dos 

autos, ainda que se admitisse a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, não estaria autorizada a inversão do ônus da prova pois, 

segundo afirmado pela instância de origem, não estão presentes os 

requisitos da verossimilhança na alegação de excesso de execução, nem 

a hipossuficiência probatória do Recorrente. Ressalte-se que a análise 

realizada pelo Acórdão recorrido quanto a esses requisitos não pode ser 

revista, no caso concreto, sem revisão de fatos e provas, o que veda a 

Súmula 7 desta Corte.(...) (STJ REsp 740.356/RS, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 18/08/2009) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. (...) DA 

COBRANÇA EFETUADA: Mesmo com a incidência do CDC ao caso em 

concreto, sendo a ré prestadora de serviços, a inversão do ônus da 

prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, não afasta o dever da 

parte autora em trazer elementos mínimos de convencimento. (...) (TJRS. 

Apelação Cível Nº 70055251581, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013) 

Desta forma, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e sendo a 

narrativa autoral constitutivo de seu direito, nos termos da preleção do 

artigo 373 do CPC, o encargo probatório quanto a entrega da bagagem à 

empresa contratada permanece com o consumidor: Em situação similar, 

são os precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - 

ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA ? AUSÊNCIA DE PROVAS ? ART. 

333, I, CPC ? DANO MORAL AFASTADO ? MERO DISSABOR - RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. As instituições 

financeiras não são obrigadas a contratar com o consumidor, sendo 

perfeitamente possível a negativa de empréstimo, desde que pautada em 

critérios objetivos. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 
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dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de 

quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp nº 403.919/RO, Quarta Turma, 

Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). 

(111499020128110001/2013, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação no 

DJE 02/05/2013). Por último, deixo consignado que a simples premissa de 

que geralmente os passageiros viajam acompanhados de, pelo menos, 

uma bagagem, não é suficiente para presumir que esta foi entregue à 

empresa de transporte e consequentemente extraviada, pois existem 

inúmeras outras hipóteses possíveis, como por exemplo, a perda, roubo 

ou furto da bagagem antes mesmo da viagem. Nesta situação, a 

reclamante deveria ter trazido algum outro elemento de prova, mesmo que 

indireta, que pudesse dar maior suporte a sua narrativa, contudo, mesmo 

tendo plenas condições de comprovar os fatos narrados por meio de 

testemunhas (colegas de serviço que a acompanharam em viagem), 

nenhuma prova foi produzida nos autos. Ademais, no caso em tela, a 

pretensão deduzida na exordial padece da precariedade de seu objeto, na 

medida em que observados pela empresa UTIL todos os trâmites 

administrativos obrigatórios estabelecidos pela legislação regulamentadora 

da atividade de transporte na hipótese da ocorrência de extravio de 

bagagem, consoante o disposto no artigo 74, parágrafo 2º, do Decreto nº 

2.521/98 c/c artigo 8º, §§ 2º, incisos I, II e III, 4º e 5º, da Resolução 

1.432/06 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, senão 

vejamos: “Decreto n.º 2.521/98: Art. 74. A reclamação do passageiro 

pelos danos ou extravio da bagagem deverá ser comunicada à 

transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o 

preenchimento do formulário próprio. § 1º (...). § 2º O valor da indenização 

será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente para o 

serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado, de acordo com 

o seguinte critério: a) até três mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de 

danos; e b) dez mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.” 

“Resolução n.º 1.432/06 da ANTT: Art. 8º. A transportadora responde pela 

indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta 

Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no 

caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso 

de extravio. § 2º. A reclamação de dano ou extravio deverá ser feita à 

empresa ou ao seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem, onde 

se verifique o desembarque do passageiro, em formulário próprio 

fornecido pela transportadora, com a apresentação dos seguintes 

documentos: I- tíquete da bagagem; II- bilhete de passagem 

correspondente à viagem em que se verificou o extravio ou o dano da 

bagagem, no caso de serviços regulares; e III- documento de identificação 

do passageiro proprietário da bagagem danificada ou extraviada. § 4º. A 

transportadora indenizará o proprietário da bagagem danificada ou 

extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 

reclamação, devendo constar, obrigatoriamente em destaque, no 

formulário a ser preenchido pelo passageiro, orientação para que o 

mesmo acione a fiscalização caso a empresa não o indenize no prazo 

indicado. § 5º O valor da indenização será calculado tendo como 

referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o 

serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado. Portanto, não 

havendo nos autos prova de que a bagagem foi efetivamente entregue a 

empresa de transporte terrestre, e nem que a requerente comunicou à 

transportadora mediante o preenchimento de formulário próprio, (conforme 

confessado na exordial) não se encontra caracterizada a má prestação 

dos serviços e consequentemente o ato ilícito. Não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao quantum indenizatório. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo requerente em face do 

reclamado. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Inicialmente consigno que já fora 

oportunizado a produção de prova em audiência, consoante termo de mov. 

n.º 70, não havendo requerimento de demais provas, passo ao julgamento 

da lide Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por FRANCIELE DOS SANTOS, em face de ADRIANA 

MICHELE SILVEIRA. Narra a requerente que a Ré dirigiu- se até o portão da 

casa da autora afirmando que esta estaria desconfiando de seu filho ter 

furtado uma bolinha que seria do cachorro da autora. Logo após o 

acontecido, vieram o marido e o irmão da Ré e seguraram a autora para 

que a Ré desferisse tapas e socos na autora. Diante desse fato a Ré 

pegou os óculos da autora e quebrou. Ao tentar se soltar dos dois 

homens que a seguravam a autora acabou tendo seu ombro deslocado. 

Pugna então, pela procedência dos pleiteados danos morais e materiais, 

em razão das agressões físicas e morais. Em sua defesa a requerida em 

sede de contestação apenas contesta os valores requeridos a título de 

danos morais e materiais. No caso sob judice, a requerida não produz 

prova hábil a negar a autoria dos fatos narrados pela Requerente, vez 

que, deixa de anexar quaisquer documentos ou alegações de que não 

agrediu fisicamente e moralmente a parte autora, apenas pugnando os 

valores requeridos. De outra banda, a requerente demonstra através dos 

documentos colacionadoS aos autos como B.O e depoimento de 

testemunha que efetivamente sofreu as agressões alegadas na inicial. 

Com efeito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, tenho que a 

requerente se desincumbiu do ônus que lhe competia, cuidando de 

produzir provas e demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ao 

contrário da requerida, que nem mesmo negou os fatos, apenas 

contestando os valores requeridos. Sendo assim, nos termos do artigo 

186 do Código Civil, resta evidente o direito da autora a reparação de 

cunho moral, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Soma-se ao 

disposto no artigo 927 do mesmo Diploma Legal: “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Ademais, ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, os danos 

de ordem moral, que advém a pessoa que é surpreendida publicamente 

com ofensas e agressões direcionadas de maneira injustificada, vez que, 

a requerida não obteve êxito em demonstrar a plausibilidade de sua 

postura. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, não restam dúvidas de que a autora tenha sofrido o aludido dano 

moral e material, devendo, por isso mesmo ser indenizada. Entretanto, em 

razão de alguma notas fiscais estarem apagadas e ilegíveis, condeno a 

requerida a título de danos materiais somente aquilo que consta provado 

nos autos, o que perfaz a quantia de R$ 385,00. 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 
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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, galgado no 

principio da razoabilidade. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 269, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação proposta, para CONDENAR a 

requerida a pagar o valor de R$ 385,00 a título de danos materiais, e ainda, 

a pagar R$5.000,00 (cinco 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. 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. 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 (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: 

1007150-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE ALBERTO ALMEIDA 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

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 oitiva em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que JOSÉ ALBERTO ALMEIDA demanda contra RODOBENS COM. E 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Em apertada síntese, alega o requerente 

que comprou um veículo, comercializado pela empresa Requerida, que a 

compra foi realizada no dia 04/04/2017, pelo valor acordado de R$ 

161.074,23 (cento e sessenta e um mil e setenta e quatro reais e vinte e 

três centavos). Em tres boletos, que a camionete foi entregue, onde o 

vendedor ficou fazendo “fita”, lhe deu um chaveiro, um boné, disse que o 

veículo veio com capota marítima, soleira e película solar. Ocorre que 

depois de pegar o veículo verificou que o valor cobrado pela soma dos 

boletos foi de R$ 163.630,00 e não o valor da nota fiscal emitida de R$ 

161.074,23. Que no momento em que pegou o último boleto para 

pagamento estava com viagem marcada e não observou que o valor 

emitido estava diferente do pactuado. Alega não comprou nenhum item 

acessório e que como a requerida não aceitou retirar e receber de volta 

os supostos “brindes”, e nem tampouco aceitou devolver o dinheiro 

cobrado de forma indevida o Requerente não vê outra opção a não ser 

bater às portas do judiciário. Em sua defesa, a requerida alega que 

conforme se verifica de documentos acostados pelo próprio requerente, o 

valor da diferença são de itens que o PRÓPRIO CLIENTE REQUEREU, assim 

não há que se falar em venda casada, devolução de valores ou danos 

morais. Sem mais delongas, como se vê no vasto conjunto probatório 

colacionado aos autos, a diferença dos valores despendidos a qual o 

Autor alega desconhecer, referem-se a acessórios e itens que o próprio 

cliente requereu, conforme contrato de compra e venda – veículo + 

acessórios devidamente assinado e retirado pelo autor. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente 

em face do reclamado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios.
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta cópias de recibos demonstrando que a Requerente sempre 

efetuava o pagamento das parcelas em atraso, motivo pelo qual inseriu 

nos órgãos de proteção ao crédito. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Quanto ao pedido contraposto realizado 

pelo Requerido 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. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013548-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (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: 

8013548-69.2016.8.11.0015 REQUERENTE: OLMIRO DE AZEVEDO 

REQUERIDO: LS PUBLICACOES EIRELI Vistos etc. Dispensado o relatório 

em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 
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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. Preliminar I. Da Ilegitimidade Ativa Pugna a 

Reclamada pela extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista não 

possuir a Reclamante legitimidade ativa ad causam. Pois bem. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelo Reclamante em 

desfavor do Reclamado, onde a discussão do feito gira em torno da 

reparação e responsabilidade acerca de eventual dano suportado pela 

parte autora em decorrência de uma cobrança supostamente indevida. 

Verifica-se a absoluta ilegitimidade do Autor para ocupar o polo ativo da 

lide, eis que o contrato celebrado com a Requerida teve como titular a 

empresa Olmiro de Azevedo – ME, cuja personalidade jurídica não se 

confunde, em absoluto, com a de seu representante legal, ainda que se 

trate de uma microempresa. Ademais, sendo titular de um contrato a 

pessoa jurídica, contra ela (e não seu sócio ou representante legal) é que 

se direcionam as respectivas cobranças, de sorte que analisados ainda 

que em tese os fatos articulados na inicial, não socorre ao Autor, mas à 

pessoa jurídica que representa, a tutela jurisdicional perseguida. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, acolho a preliminar arguida na 

contestação e reconheço a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte REQUERENTE, 

julgando EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012106-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MIGUEL AZEVEDO (REQUERIDO)

SN PRODUCOES VIRTUAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-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: 

8012106-68.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JUAREZ ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: SN PRODUCOES VIRTUAIS LTDA - EPP, MARCOS MIGUEL 

AZEVEDO Vistos, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar 

de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 362,§ 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. 

DISPOSITIVO Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011770-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012665-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA OAB - SP339661 (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: 

8012665-25.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RAMIRES BENETTI 

REQUERIDO: REDE BRAZIL MAQUINAS 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 
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ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito: Aduz a parte requerente teve seu 

nome negativado indevidamente por uma dívida que encontra-se paga, os 

títulos inscritos no cadastro de proteção ao crédito foram compensados e 

pagos no momento em que o Requerente fez um distrato com a Requerida, 

em 24/07/2014, ademais, tramita sobre este mesmo juízo, uma ação de 

execução ,  execução  do  d i t o  D i s t ra to ,  sob  numero 

8010777-55.2015.811.0015, onde que fora julgado improcedente (id. 

2261570) por não ter sido reconhecido o débito do requerente com o 

requerido, devido a tais fatos requer a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. No Id. 2261576, fora deferida a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ordenando a EXCLUSÃO da inscrição do 

nome da parte reclamante em relação ao débito discutido nos autos, até 

ulterior deliberação, bem como a concedendo a inversão do ÔNUS DA 

PROVA. Alega a requerida em sua defesa que, a divida é legítima e que 

inexiste o dever de indenizar. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Assim sendo, 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

ao passo que não demonstrou o motivo pelo qual manteve o nome da 

requerente negativado, nem ao menos a legalidade da cobrança em tela. 

Logo, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, na 

medida em que a Reclamada realizou cobrança de débito já quitado. Vale 

dizer presume-se aqui o aludido pela Reclamante, frente à total ausência 

de lastro probatório da Reclamada. No que concerne ao dano moral, é 

importante mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 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. Cumpre registrar a 

desnecessidade de provar a existência do dano moral, uma vez que se 

trata de dano in re ipsa: O dano moral decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio 

fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do 

dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, 

atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 

1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de 

agora) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, RESP., 

4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285) 

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre 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. Nessa trilha leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª 

Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz) Dessa feita, tenho que o 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é valor condizente com a ofensa 

sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém 

deve servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na inicial, para a) declarar inexigível os débitos mencionado na inicial 

imputado pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte 

reclamante R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito. Torno definitiva a medida liminar pela retirada de apontamento dos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, indefiro a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, haja vista a não declaração de 

hipossuficiência financeira e a sua não comprovação. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008784-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SALTARELI (REQUERENTE)

BENEDITA PINATTO SALTARELLI (REQUERENTE)

CAMILA PEREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 330. 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.” Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Antes de qualquer outra digressão jurídica, 

ressalto que a lide versa sobre o cancelamento do voo contratado. O 

reclamante pugna pela indenização por danos materiais em razão das 

passagens não reembolsadas e gastos com as novas passagens e, 

ainda, indenização por danos morais. A reclamada em sua defesa aduz 

que cumpriu as exigências da ANAC comunicando os requerentes 72 

horas antes referente ao cancelamento do voo e que não há 

comprovação dos alegados danos morais. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado, passo ao julgamento do feito. Insta 

consignar que é ponto incontroverso nos autos que o autor fora 

reembolsado em relação às passagens do voo cancelado, consoante 

informações aferidas na contestação e na impugnação. Sendo assim, não 

há que se falar em danos materiais tendo em vista já ter ocorrido o 

reembolso quanto ao voo cancelado pela Requerida e segundo 7.º, § 1º, 

da Resolução ANAC n.º 141/2010: Art. 7º (...). § 1º O cancelamento 

programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro 

com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário 

previsto de partida. § 2º Quando solicitada pelo passageiro, a informação 

prestada por escrito pelo transportador. Logo, verifico que a Requerida 

cumpriu os requisitos legais exigidos para tanto. Desse modo, entendo que 
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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. No julgamento de caso 

análogo a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)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) É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos 

são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si 

só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos 

materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos 

vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao 

Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento 

desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas 

pelo bom senso. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar 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: Com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, vez que os fatos 

versados nos autos, correspondem apenas a dissabor do cotidiano, fatos 

que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral, sendo caracterizado o 

mero aborrecimento, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, 

e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotaç
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013313-05.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: MARCIO JOSE LANDGRAF Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por 

ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP contra MARCIO JOSÉ LANDGRAF, 

alegando que é credor de cheques emitidos pelo Banco do Brasil: agência 

1492 conta 30124-8 - número do cheque 850233 - emitido em 21/12/2014 

– vencimento: 26/05/2014 no valor de R$ 1.903,00, e, cheque 850238 - 

emitido em 29/05/20014 – vencimento: 29/05/2014 no valor de R$ 

18.783,00. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência territorial Suscita o 

requerido preliminar de incompetência territorial alegando que o cheques 

apresentados na exordial são da agencia: 1492, BANCO DO BRASIL da 

Comarca de Sorriso/MT, onde o Requerido mantinha conta bancaria, que o 

foro do lugar de pagamento do cheque é o competente para o ajuizamento 

de ação cível para recebimento do valor nele representado, por 

corresponder ao local onde a obrigação deve ser cumprida, requer a 

extinção do processo sem resolução do mérito. Ocorre que, o art. 4º da 

Lei 9.099/95 prevê que: “É competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Assim, afasto a preliminar em 

epígrafe. - Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando 

que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em 

sua nome. Os documentos juntados com a inicial são suficientes para 

atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do 

artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada 

exerce suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante 

propor ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação 

onde a reclamada também exerce atividade econômica. “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;” A parte reclamante descreveu de 

forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com 

os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do 

pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. 

Assim, afasto a preliminar em referência. Da Ilegitimidade ativa Em sede de 

contestação sustenta a parte requerida a preliminar de carência de ação 

em face de ilegitimidade ativa, uma vez que inexiste endosso nos títulos 

em questão, que a pretensão da parte autora para recebimento do valor 

atualizado constante em tal cheque, não merece prosperar diante da 

ilegitimidade ativa. Analisando detidamente o feito, em especial a cártula no 

valor de R$ 1.903,00, indexada na peça madrugadora, verifico que não 

houve qualquer endosso, quiçá à reclamante, mas sim nominado à pessoa 

denominada Israel Alves Martiniano, no seu verso não há qualquer 

endosso a parte reclamante, razão pela qual se torna parte ilegítima para 

cobrar o valor em referência. Assim sendo, eventual discussão sobre 

fatos aventados na petição inicial fica restrita exclusivamente àquela 

pessoa nominada no título, da qual a reclamante sequer apontou a 

eventual relação jurídica existente entre elas. A respeito do tema, 

colaciono o seguinte aresto: “O DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUES 
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NOMINATIVOS - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE 

TERCEIRO PORTADOR - IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE TERCEIRO DE 

BOA-FÉ - REQUISITO LEGAL PARA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS NÃO 

CONFORMADO - APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI UNIFORME DO CHEQUE 

E DO ART. 8º, DA LEI 7357/85 - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

boa-fé do portador, bem como a regularidade formal dos cheques, não 

são elementos capazes de lhe assegurar o recebimento da obrigação 

estampada nos títulos postos à execução, pois tais cheques foram 

emitidos em nome de terceiras pessoas - determinadas nominalmente - e 

sua transferência só seria possível com a assinatura identificável destas 

no verso dos títulos (endosso), donde correta a conclusão pela 

ilegitimidade ativa do portador a quem os cheques não foram regularmente 

endossados.(TJ-PR - AC: 1624731 PR Apelação Cível - 0162473-1, 

Relator: Anny Mary Kuss, Data de Julgamento: 20/11/2000, Sexta Câmara 

Cível (extinto TA), Data de Publicação: 08/12/2000 DJ: 5774)”. Dessa 

forma, como ninguém pode defender direito alheio em nome próprio (artigo 

18 do CPC), resta extinguir o feito por ilegitimidade ativa. Ante o exposto: 

Acolho a preliminar arguida, para o fim de EXTINGUIR O FEITO sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, haja vista a ilegitimidade ativa ad causam da parte 

reclamante com relação ao cheque e R$ 1.903,00 (mil novecentos e três 

reais). Quanto ao cheque ao portador, no valor de R$ 18.783,00 (dezoito 

mil setecentos e oitenta e três reais), passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito (Enriquecimento Ilícito), ajuizada 

com suporte no art. 61 da Lei do Cheque, em face de cobrança de cheque 

prescrito para fins de ação de execução (Ação Cambiária). Narra a 

petição inicial que o é credor das cártulas que foram devolvidas pela 

instituição financeira por ausência de fundos suficientes, razão pela qual 

a parte promoveu a referida Ação de Locupletamento Ilícito. Nesse passo, 

de toda legalidade a promoção da referida Ação de Enriquecimento Ilícito 

(LC, art. 61), de natureza cambiária, máxime quando proposta dentro do 

entretempo de 02 (dois) anos, a contar da consumação prescricional da 

ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE 

PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA 

DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de 

enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido inaugural, para condenar a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante o valor de R$ 18.783,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e 

três reais), relativo ao valor do título cambial adequando o cálculo a data 

de vencimento do título 21/12/2014) corrigido monetariamente pelo índice 

oficial INPC/IBGE, juros SIMPLES de 1% ao mês e multa (mora) de 2% ao 

mês. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade arguida, para o fim de extinguir 

o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do Novo 

Código de Processo Civil, haja vista a ilegitimidade ativa ad causam da 

parte reclamante com relação ao cheque e R$ 1.903,00 (mil novecentos e 

três reais), eis que sua ordem de pagamento está em nome de Israel Alves 

Martiniano. 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, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje.
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte autora aduz que foi ofendido publicamente pela 

requerida através de rede social. Em sua defesa, a requerida suscita 

preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de provas de que o autor 

tenha sofrido abalo psicológico que ensejasse indenização por danos 

morais. Não há que se falar em inépcia, eis que os documentos acostados 

demonstram com clareza os pedidos expostos na exordial. Tal preliminar 

sequer merece maiores delongas, isto porque, da leitura da peça 

vestibular e documentos anexados, é plenamente possível visualizar a 

identificação das partes, da causa de pedir e dos pedidos, de forma 

lógica. Outrossim, afasto a aludida argumentação suscitada em sede 

desta preliminar, uma vez que, consoante determina o art. 32 da Lei 

9.099/05, no Juizado Especial, todos os meios de prova moralmente 

legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a 

veracidade dos fatos alegados pelas partes. Destarte, a ausência de 

documentos ou deficiência da argumentação não acarreta a inépcia da 

inicial, tampouco é falta de uma das condições da ação, embora acarrete 

ao reclamante o risco de não ver provado o seu direito e, por conseguinte, 

ter julgado improcedente o seu pedido. Feitas tais considerações, passo 

ao exame do mérito da demanda. Da análise dos documentos acostados, 

entendo que o pedido de indenização por danos morais pleiteado pelo 

autor dever ser rejeitado, porque não restou demonstrado que os fatos 

ocorridos lhe ensejaram maiores danos. Com relação as postagens feitas 

pela requerida, que teria supostamente ofendido o autor, esta sequer 

menciona seu nome, não se podendo presumir que a indireta se dirigiu ao 

autor. Acerca do tema, cumpre colacionar os entendimentos 

jurisprudenciais que seguem abaixo ementados: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO - OFENSA EM REDE SOCIAL DA INTERNET- COMENTÁRIOS 

NO FACEBOOK - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO. - Se não houve menção ao nome do 

autor, tampouco ofensa direta a ele nos comentários realizados em rede 

social e, além disso, não foi demonstrada a intenção do réu de atingir a 

honra subjetiva do autor, violando a integridade emocional, a imagem ou a 

reputação deste, não há que se falar em abalo de ordem moral. - Meros 

aborrecimentos não ensejam indenização a título de dano moral. (TJ-MG - 

AC: 10194120074498001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 08/10/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/10/2014) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. XINGAMENTOS E 

AMEAÇA EM REDE SOCIAL. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO PERMITE A 

CARACTERIZAÇAO DO DEVER DE INDENIZAR MERO ABORRECIMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O caso diz com pedido de indenização por 

danos morais decorrentes de xingamentos e ameaça através de rede 

social. 2. Ainda que se reconheça que a autora sofreu temor em ser 

ameaçada em rede social, bem como ter se sentido incomodada com os 

xingamentos tenho que esses não justificam indenização por danos 

morais. A dor moral decorrente da ofensa aos direitos da personalidade e 

apesar de ser subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, ao 

qual qualquer pessoa está sujeita e que pode acarretar, no máximo, se for 

o caso, a reparação por danos materiais, sob pena de se ampliar 

excessivamente a sua abrangência, a ponto de se desmerecer o referido 

instituto. Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é 

submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos 

corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, portanto, incapazes de 

afetar o comportamento psicológico do ofendido. 3. Sentença reformada 

para o juízo de improcedência. 4. Sucumbência redimensionada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70059718585 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 11/06/2014, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2014) 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. 

PUBLICAÇÃO CONSIDERADA OFENSIVA PELA AUTORA EM REDE 

SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINATÁRIA DAS 

OFENSAS. Insurgência das partes contra sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o réu ao 

pagamento de R$ 3.620,00 a título de danos morais. Indenização por 

danos morais. Pedidos de afastamento e de majoração do montante. 

Acolhimento do apelo do demandado, restando prejudicado o da autora. 
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Inocorrência de ilícito. Não é possível identificar a quem a postagem 

ofensiva dizia respeito. Mero aborrecimento da autora que se 

autoidentificou como a destinatária da postagem na rede social do réu. 

Dano moral inexistente e afastamento do dever de indenizar. Pedidos, de 

indenização por danos materiais e de retratação na rede social, não 

acolhidos ante a ausência de ilicitude da conduta. Inversão dos encargos 

da sucumbência, a serem suportados pela autora, observado o art. 12 da 

lei 1.060/1950. Sentença reformada. Recurso da autora desprovido e 

recurso do requerido provido. (TJ-SP - APL: 10664418320138260100 SP 

1066441-83.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 03/11/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/11/2014) Assim, não restou demonstrado que as postagens da 

requerida foram direcionadas ao autor e se derem no intuito de ofende-lo, 

razão pela qual entendo que os fatos ocorridos não lhe causaram 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. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, para, via de 

consequência, DECLARAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o transito 

em julgado, e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008405-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CICERO GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 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, nem 

de comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida no valor de R$ 87,31 uma vez que não possui com 

ela nenhum contrato. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, 

assevera que houve a regular contratação cumprindo todas as exigências 

de praxe, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de impugnação, a 

reclamante sustenta que não existe prova documental para comprovar a 

legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Conquanto tenha 

a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, 

o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no 

campo de afirmações sem bases sólidas. 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. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. 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 

reclamada 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 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

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.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008122-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. D. A. A. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. I- Oficie-se a Serventia Registral constante do documento inserto 

no evento n.º 1044936, solicitando, no prazo de 10(dez) dias, segunda via 

da certidão de casamento de Adilson Amorim de Oliveira e Valéria Tomaz 

de Arruda Amorim Oliveira . II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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Processo Número: 1004948-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. ROBISON NASCIMENTO E JULIANA MARTINS DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de 

Homologação de acordo de Divórcio Consensual, guarda, visitas e 

alimentos. Esclarecem na inicial que não há possibilidade de reconciliação 

e que possuem um filho, cujos direitos constam do acordo. O Ministério 

Público instou-se favorável à homologação do acordo (Id. 9977390). 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. 

Tenho que os pedidos merecem ser acolhidos, em razão do caráter de 

consensualidade que se reveste a demanda. Ao tratar do divórcio direto, 

dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. {...} § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima 

esposado, importante ressaltar que desnecessária a comprovação do 

lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual 

redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo 

menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio. Quanto à partilha do 

bem imóvel a ser efetivada entre os interessados, é de ser ressalvado 

que, haja vista a ausência de comprovação de sua propriedade, gerará 

efeito tão somente entre os interessados, por força do artigo 1.245, do 

Código Civil, que assim assevera: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a 

propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de 

Imóveis.” Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por 

tudo mais que dos autos consta, acolho, com base no artigo 487, IIi, alínea 

‘b’ do código de processo civil, o pedido formulado por ROBISON 

NASCIMENTO E JULIANA MARTINS DOS SANTOS, para DECLARAR 

Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal. Ao mais, Homologo o acordo celebrado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos acima 

expendidos. Isento os requerentes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) 

competente(s). Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000056-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1000056-03.2018.8.11.0002 VISTOS etc. Em consulta ao Sistema Apolo, 

verifica-se que tramita perante a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, Medida Protetiva de 

código nº. 523042, envolvendo as mesmas partes deste feito. Ademais, 

consta “Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

partilha c/c guarda c/c alimentos e pedido de tutela de urgência” - código 

525666 na mesma Vara. Assim sendo, deve este processo ser remetido 

àquele Juízo, que detém competência absoluta para analisar a questão 

posta em debate, consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

conforme decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico, transcrita 

abaixo, “verbis”: Protocolo Número/Ano: 145214 / 2013 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 145214/2013 - CLASSE CNJ - 221 - COMARCA 

CAPITAL SUSCITANTE - JUÍZO DA 6ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL SUSCITADO - JUÍZO DA 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER Decisão: Assim, como a demanda em análise é corriqueira 

neste Tribunal, já está pacificada, e conforme as jurisprudências 

colacionadas, este conflito encontra-se devidamente autorizado a ser 

decidido monocraticamente. Destarte, com fulcro no parágrafo único do 

artigo 120 do CPC, CONHEÇO do Conflito de Competência Negativo 

suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Especializada em Família e Sucessões da 

Capital da Capital, e julgo-o PROCEDENTE, fixando a competência do Juízo 

da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher, também desta Capital, para processar e julgar a Ação de 

Alimentos, código n.º 138492. Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado. 

Às providências necessárias. (Sem negrito no original). Ass.: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR) Disponível em: 

http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9196-2013.pdf., 12/12/2013, às 

15h20min. No mesmo sentido: QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE: BEATRIZ VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVAN CARLOS 

DE OLIVEIRA Número do Protocolo: 113921/2011 Data de Julgamento: 

11-4-2012 E M E N T A MEDIDA PROTETIVA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 

JUÍZO DA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.340/2006 – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – 

DECISÃO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DO PEDIDO – NECESSIDADE DE 

QUE O JUÍZO A QUO SE MANIFESTE SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO – 

AGRAVO PROVIDO. Pedido que tem por fundamento ou mantenha relação 

com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher submete-se 

à competência de juízo especializado para estas causas. A força atrativa 

do art. 14, da Lei n. 11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo 

especializado em violência doméstica e familiar para as ações que 

envolvam as mesmas partes. Decisão que não submete o pedido ao 

exame de mérito, mas o afasta sob o argumento de via judicial imprópria, 

impõe sua devolução ao juízo a quo. Não é admissível, em sede de agravo 

de instrumento, o exame de mérito de questão não enfrentada pelo juízo a 

quo, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do 

duplo grau de jurisdição. Cuiabá, 11 de abril de 2012. (Disponível em: 

www.tjmt.jus.br, aos 16/08/2013, às 16h, sem negrito no original). Ante o 

exposto, remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que 

absolutamente competente para análise do pedido. Intime-se, inclusive o 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Fevereiro de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008976-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LEONIR NAZARIO DE MORAES (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ANNA ANGELICA NAZARIO DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

LUCI NAZARIO DE MORAES BUENO (REQUERENTE)

LIANIL NAZARIO DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR NAZARIO DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008913-72.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a certidão de casamento juntada aos autos comprova que 

a Sra. Anadir e o Sr. Lídio casaram-se no ano de 1958 – dia e mês 

ilegíveis. Assim, importa dizer que os casamentos realizados antes da Lei 

6.515/1977 (Lei do Divórcio), não havendo manifestação em contrário 

vigorava o regime da comunhão universal de bens. O requerente deve 

colacionar aos autos sua certidão atualizada. No que tange a forma da 

“doação” requerida pelo viúvo, Sr. Lídio, aponto que a cessão gratuita da 
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meação em favor dos filhos/herdeiros configura o instituto da doação, na 

qual, segundo o artigo 541 do Código Civil será feita por escritura pública 

ou instrumento particular. Nesse sentido, de acordo com o artigo 108 do 

Código Civil: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 

essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 

transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de 

valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. O valor 

do imóvel supera o equivalente a 30 vezes o salário mínimo vigente. Vale 

destacar o informativo da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça: 

DIREITO CIVIL. FORMA PRESCRITA EM LEI PARA A CESSÃO GRATUITA 

DE MEAÇÃO. A lavratura de escritura pública é essencial à validade do 

ato praticado por viúva consistente na cessão gratuita, em favor dos 

herdeiros do falecido, de sua meação sobre imóvel inventariado cujo valor 

supere trinta salários mínimos, sendo insuficiente, para tanto, a redução a 

termo do ato nos autos do inventário. Isso porque, a cessão gratuita da 

meação não configura uma renúncia de herança, que, de acordo com o 

art. 1.806 do CC, pode ser efetivada não só por instrumento público, mas 

também por termo judicial. Trata-se de uma verdadeira doação, a qual, nos 

termos do art. 541 do CC, far-se-á por escritura pública ou instrumento 

particular, devendo-se observar, na hipótese, a determinação contida no 

art. 108 do CC, segundo a qual "a escritura pública é essencial à validade 

dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País". De fato, enquanto a 

renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser 

realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro - a posse ou a 

propriedade dos bens do de cujus transmitem-se aos herdeiros quando e 

porque aberta a sucessão (princípio do saisine) -, a meação, de outro 

modo, independe da abertura da sucessão e pode ser objeto de ato de 

disposição pela viúva a qualquer tempo, seja em favor dos herdeiros ou 

de terceiros, já que aquele patrimônio é de propriedade da viúva em 

decorrência do regime de bens do casamento. Além do mais, deve-se 

ressaltar que o ato de disposição da meação também não se confunde 

com a cessão de direitos hereditários (prevista no art. 1.793 do CC), tendo 

em vista que esta também pressupõe a condição de herdeiro do cedente 

para que possa ser efetivada. Todavia, ainda que se confundissem, a 

própria cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura 

pública para sua efetivação, não havendo por que prescindir dessa 

formalidade no que tange à cessão da meação. REsp 1.196.992-MS, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/8/2013. Negritei. Disponível em: . 

Acesso em 15 Jan 2018 às 10h15min. Desta feita, a cessão gratuita da 

meação deverá ser encartada aos autos em sua forma de escritura 

pública. A renúncia dos demais herdeiros poderá ser realizada conforme 

preconiza o artigo 1.806 do Código Civil: Art. 1.806. A renúncia da herança 

deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. 

Deve ainda juntar aos autos os documentos pessoais dos demais 

herdeiros, uma vez que só contém da Sra. Lianil. Por essas e outras, 

faz-se necessário regularizar a peça inaugural para o regular 

prosseguimento no feito. Cumpridas as determinações acima descritas, 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 26 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009393-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA MARQUES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DIEGO BASILIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1009393-50.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. A mãe 

e não as filhas é parte legítima para pleitear a guarda das filhas. Apenas 

as filhas estão no pólo ativo da ação. Intime-se para emenda em 15 dias. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004524-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. L. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. A. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1004524-44.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11809412. Várzea 

Grande/MT, 26 de fevereiro de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004524-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. L. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. A. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1004524-44.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11809412. Várzea 

Grande/MT, 26 de fevereiro de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002316-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA BARBOSA DE ARAUJO (RÉU)

 

PROCESSO : 1002316-87.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC< abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a determinação do ID 11871496, bem como informe o 

endereço correto da requerida , correto da requerida o BAIRRO. VÁRZEA 

GRANDE, 26 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004674-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. F. (AUTOR)

K. C. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1004674-25.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 21/9/2017 (Id9934361), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 4 de abril de 2018, às 14horas. Várzea 

Grande/MT, 26 de fevereiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008986-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 10008986-44.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 11/12/2017 (Id11077183), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 4 de abril de 2018, às 14:30horas. Várzea 

Grande/MT, 26 de fevereiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 26 de fevereiro de 

2018. Nº DO PROCESSO: 1005090-27.2016.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 119.766,83 ESPÉCIE: MONITÓRIA (40) Advogado do(a) 

AUTOR: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT0004705A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIA (GUIA TJMT), NO 

PRAZO DE CINCO DIAS. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003265-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADACINO BORGES DA SILVA (AUTOR)

DEJANETE LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1003265-14.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Restando prejudicada a conciliação designada para o próximo 

dia 29.03.2018 pela não citação/intimação da parte requerida, face ao 

retorno do ARMP “mudou-se” (Id. 11294587), intime-se a parte autora a se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003625-46.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: CHRISTIAN BARRETO LIMA 

EXECUTADO: KATIA MARA FERREIRA DORILEO Vistos. Inicialmente 

recebo a emenda à inicial. Tendo em vista que a documentação juntada 

aos autos evidenciam que o exequente requerente está em dificuldades 

financeiras, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 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 CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. 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 

CPC. 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, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, 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 original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 

2º, do CPC. Prazo de 10 dias. Em sendo apresentado o título original junto 

à secretaria dentro do prazo supra, cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

façam os autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006583-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1006583-05.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: G W CONSTRUCOES E 

IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME EXECUTADO: VARZEA GRANDE 

SHOPPING S.A Vistos. À vista do recolhimento das custas iniciais, 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 CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. 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 CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 
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bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, 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, 26 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001240-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINISON ROBERLEI FASCINA (RÉU)

MIGUEL COSTA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001240-91.2018.8.11.0002 AUTOR: PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO 

RÉU: EDINISON ROBERLEI FASCINA, MIGUEL COSTA FILHO Vistos. 

Trata-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada, Cumulada 

com Cobrança de Alugueis proposta por PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO 

em desfavor de EDMILSON ROBERLEI FASCINA. Compulsando os autos, 

verifica-se que o imóvel em discussão localiza-se no Município de Cuiabá, 

bem assim as partes elegeram o foro da situação do imóvel para 

resolução e todas as questões decorrentes do contrato de locação em 

discussão (id. 11830093 - Pág. 3). De tal modo, tendo em vista o disposto 

no art. 58, II, da Lei de Locação segundo o qual “é competente para 

conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo 

se outro houver sido eleito no contrato’, este juízo carece de competência 

para processar e julgar o presente feito. Neste sentido, colaciono o 

seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO. FORO COMPETENTE. LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. 

ARTIGO 58, II, DA LEI N. 8.245/1991. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA 

ABRANGIDA PELA COMPETÊNCIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70063684963, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 25/02/2015). 

Logo, tendo em vista que as partes não elegeram foro judicial diverso do 

local do imóvel para a resolução do feito, nos termos do art. 58, II, da Lei n. 

8.245/91, o juízo competente para processar e julgar o presente feito é o 

da Comarca de Cuiabá, a quem os presentes autos deverão ser 

encaminhados. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processamento e julgamento do presente feito para uma das Varas Cíveis 

da Comarca de Cuiabá, nos termos da fundamentação supra. Preclusa a 

presente decisão, remeta-se à Comarca de Cuiabá. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 23 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001260-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001260-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO JOSE DE MIRANDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA Vistos. Da 

análise da exordial, verifica-se que foi requerida sua distribuição por 

dependência ao Processo n.º1004500-16.2017.8.11.0002, o qual se 

encontra em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca. Destarte, à vista da 

conexão dos presentes autos com o em tramite na 3ª Vara Cível, estas 

deverão ser reunidas para julgamento simultâneo. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo 

n.º1004500-16.2017.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 26 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001366-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN OPPORTUNITY COMERCIO EIRELI - ME (RÉU)

FRANCISCO ADRIANO AZEVEDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001366-44.2018.8.11.0002 AUTOR: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA 

TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: FRANCISCO ADRIANO AZEVEDO DOS 

SANTOS, SEVEN OPPORTUNITY COMERCIO EIRELI - ME 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 requeridos. Ademais, constato 

que o valor atribuído à causa não está adequado. Isso porque, nos termos 

do inciso II do art. 292, do CPC, o valor da causa nas ações que tiver por 

objeto a resolução, resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do 

ato ou da sua parte controvertida. No caso, o autor pretende a rescisão 

de contrato de compra e venda de maquinário cujo valor total é de 

R$1.120.000,00 (hum milhão e cento e vinte mil reais), de modo que este 

deve ser o valor da causa. 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 da parte ré, caso possua. 2. Corrigir o valor 

atribuído à causa, conforme disposto no artigo 292, II, do CPC, 

promovendo o recolhimento das custas judiciais remanescentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos IMEDIATAMENTE conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-50.2018.8.11.0002

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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001385-50.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO LAURINDO CAMILO 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta por JOÃO 

LAURINDO CAMILO JUNIOR, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A 

(VIVO S.A). Aduz que, ao tentar contrair empréstimo foi impedido devido 

ao fato de seu nome estar inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 
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apontado pela parte promovida, decorrente de suposta dívida vencida em 

06/10/2017, no valor de R$908,17. Alega que, já possuiu relação comercial 

com a parte promovida, entretanto, cumpriu com suas obrigações 

regularmente em dia, inclusive pagando as últimas contas referente mês 

de setembro e outubro de 2017, após o que o contrato foi transferido de 

titularidade para empresa Optica Vison Center-ME. Sustenta que, não é 

legitima qualquer obrigação que recaia em seu nome e, apesar de cobrar 

uma dívida desconhecida, nunca houve a comunicação antes e apontar o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência, para que a parte ré promova a 

suspensão provisória da suposta dívida, ora sub judice, vencida em 

06/10/2017, no valor de R$908,17(novecentos e oito reais e dezessete 

centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviço nº. 

2132321763. Pede, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita e 

a inversão do ônus da prova, para determinar que a requerida exiba os 

documentos que foram utilizados para a celebração do suposto contrato 

que originou o débito em comento. É o breve relatório. 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 suspensão do débito com a requerida com a retirada do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que desconhece a 

pretensa dívida. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste diapasão, são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada na fatura 

juntada aos autos (id. 11900645 - Pág. 1), a qual indica a existência de um 

débito no valor de R$908,17, o qual a parte autora nega ter realizado. 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. 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 a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a suspensão do nome e dados do autor dos órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao 

valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o 

pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a relação 

consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré, determino que 

a ré apresente todos os documentos que deram origem à contratação do 

serviço que originou dívida em discussão, no prazo da defesa. Em que 

pese a expressa manifestação da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual. Desse modo, designo para o dia 12 de junho 

de 2018, às 14horas, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351,CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001187-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON LIBERIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLENE APARECIDA FERREIRA OAB - MG115572 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE NUNES MOREIRA 55157076134 (EXECUTADO)

ROSIMEIRE NUNES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001187-13.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: AILSON LIBERIO GOMES 

EXECUTADO: ROSIMEIRE NUNES MOREIRA, ROSIMEIRE NUNES MOREIRA 

55157076134 Vistos. 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 CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

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 CPC. 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, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, 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 dica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título original na 

secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC. Prazo de 

10 dias. Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do 

prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e façam os autos 

conclusos para deliberações pertinentes. Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 26 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001206-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 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 : 

1001206-19.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DIANE BARROS REQUERIDO: 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico das partes. Ademais, nota-se 

que, para justificar a propositura da ação apenas em seu nome, a 

requerente junta termo de renúncia abdicativa em que os demais herdeiros 

renunciam à sua parte da herança (id. 11818943 - Pág. 1-2). No entanto, a 

renúncia da herança é ato solene, logo, instrumentos particulares, ainda 

que assinado por testemunhas e com o reconhecimento de firma em 

cartório não possui qualquer validade para concretizar tal ato. É condição 

sine qua non à validade da renúncia da herança a sua formalização na 

forma pública, isto é, através de escritura pública, ou mediante termo 

judicial, conforme o artigo 1806 do CC. Assim, faculto à parte autora o 

prazo para trazer aos autos documento válido para o fim pretendido. 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. Juntar escritura 
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pública ou termo judicial de renúncia à herança dos demais herdeiros e/ou 

habilitá-los nos autos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 26 

de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT0016378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECAR AUTOPECAS LTDA (RÉU)

FOUR CREDIT SECURITIZADORA 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: 

1009532-02.2017.8.11.0002 AUTOR: KARANGAO AUTO PECAS LTDA - 

ME RÉU: FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A, DECAR AUTOPECAS LTDA 

Vistos. Em face da petição de id. 11466537, em que a parte autora requer 

a desistência do presente feito, nos termos do parágrafo único do art. 200 

do 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 resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Por consequência, cancelo a audiência de 

conciliação designada. Custas se houver pelo autor diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC.Sem condenação em 

honorários em razão da inexistência de contraditório. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004936-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DOLORES AFONSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MARCIO LEITE (RÉU)

ROSENILDA ROSA DE CAMPOS (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MALUF ELIAS OAB - SP110819 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001273-81.2018.8.11.0002 

AUTOR: SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA RÉU: BRF S.A. Vistos, 

etc. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07/05/2018, 

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, 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 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: 1001177-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001177-66.2018.8.11.0002 

AUTOR: CARNES BOI BRANCO LTDA RÉU: AIG SEGUROS BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta 

adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o 

produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a 

teoria de interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 

2º do CDC[1]. Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que há 

relação de consumo no seguro empresarial quando a pessoa jurídica o 

firma visando a proteção do próprio patrimônio, mesmo que seja para 

resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a 

destinatária final dos serviços securitários, senão vejamos: RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART.53 DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA 

JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CARCTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. 

COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. 

OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO 

CONSUMIDOR. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de 

um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva 

ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquela 

que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do 
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mercado bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou 

satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso 

dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor 

final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor 

intermediário). 3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a 

pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio 

(destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que 

oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua 

atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços 

securitários. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse 

contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos 

serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configura consumo 

intermediário, não protegido pelo CDC. (...) (REsp 1.352.419 – SP). Com 

efeito, tenho que tal entendimento aplica-se à lide, na medida em que o 

objeto dos autos é a proteção securitária da carga transportada com os 

produtos da parte autora, contratada com o fim de resguardar a sua 

atividade comercial. Deste modo, a requerida reúne melhores condições 

de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual aplico o Código de Defesa do Consumidor no 

presente caso e inverto o ônus da prova. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/05/2018, às 16h, 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 [1] TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 

- CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), Data de Julgamento: 19-03-2014.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003215-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALVO SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE ALENCAR LOPES OAB - MT21884/O (ADVOGADO)

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MORAIS (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004611-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABIVEL VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DA SILVA OAB - SC18193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11922943. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RUBENS FERREIRA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11923156. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA (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: 1002123-09.2016.8.11.0002 

AUTOR: VERA LUCIA DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. À vista da notícia de 

que a parte autora já teria recebido em outra ação judicial indenização por 

lesão igual a descrita nos autos - membro superior esquerdo - (id. 

10328667), determino seja a seguradora requerida intimada para trazer 

aos autos cópia integral do outro processo mencionado a fim de analisar a 

similaridade das lesões. Com a juntada dos documentos, intimem-se a 

parte autora para manifestar sobre eles e, após, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006580-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VILAS (REQUERENTE)
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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:

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: 1006580-50.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: FRANCISCO VILAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. 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. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação 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 Id. 9616918. 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. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA 

RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE 

DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA 

DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

Sobremais, do compulsar dos autos infere-se que a parte autora carreou 

todos os documentos citados pela parte requerida, juntamente com a 

inicial. Portanto, rejeito as presentes 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. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 
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deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico inscrito no CRM/MT nº 7.922, 

que poderá ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, telefone 

65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca 

da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004237-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDYS CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (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: 1004237-18.2016.8.11.0002 

AUTOR: KEDYS CARVALHO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte autora foi submetida à avaliação médica por ocasião da sessão de 

conciliação realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca na data de 08.02.2017, bem como primando pela 

celeridade processual, determino a juntada aos autos da respectiva 

avaliação médica, devendo a Secretaria adotar as providencias 

necessárias para tanto. Com a juntada da respectiva avaliação, intime-se 

a parte autora para manifestar a seu respeito e após venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000031-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

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: 1000031-24.2017.8.11.0002 

AUTOR: CLEYTON BARRETO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354, do 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, em 

especial quanto à ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, 

tendo em vista que tanto o Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico juntado nos autos (ids. 455780) foram produzidos com base em 

informações prestadas pela própria parte autora, ou seja, foram 

produzidos de forma unilateral. Dessa forma, à vista do poder instrutório 

do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de 

extrema relevância a produção de prova oral consistente na oitiva de 

testemunhas, razão porque passo a organização do processo (art. 357, 

do CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. 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. 4557575 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 
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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. Dos pontos controvertidos 

a) se a parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo automotor 

descrito na inicial em 15/04/2015 e, b) caso positivo o item anterior se a 

parte autora faz jus ao recebimento do seguro DPVAT em razão da lesão 

em seu joelho esquerdo (id. 11080534). Diante da natureza da 

controvérsia, determino de ofício a produção de prova oral (art. 370, CPC), 

consistente na oitiva de testemunhas visando esclarecer o ponto 

controvertido acima estabelecido no item “A”, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC). Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018, às 17h. Dessa forma, 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). Retifique-se o polo 

passivo da lide, a fim de que passe a constar “Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A”, conforme Id. 4906853. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003897-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ESPERIDIAO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11924232. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005998-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11924546. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001298-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001298-94.2018.8.11.0002 

AUTOR: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

RÉU: ROSANGELA MOREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA Vistos. Venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001346-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001346-53.2018.8.11.0002 

AUTOR: EDJANE DA SILVA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando aos autos, observo que a 

parte autora descurou de apresentar boletim de ocorrência, documento 

essencial para o processamento da demanda. Destarte, considerando o 

que dispõe o art. 320 do CPC, determino, venha a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceder com a emenda da inicial, juntando aos autos 

boletim de ocorrência, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC/2015). Outrossim, verifiquei pelo documento juntado nos Ids. 

11867317 e 11874946 que a parte autora trata-se de menor relativamente 

incapaz, portanto a mesma deverá ser assistida por seu responsável, 

sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por instrumento público. 

Nesse sentido: “CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BENEFICIÁRIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUTOR DA AÇÃO É MENOR 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, INCISO I DO 

NOVEL CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – (...) Os absolutamente incapazes devem 

ser representados, podendo ser outorgado por instrumento particular. Os 

relativamente incapazes devem ser assistidos por seu responsável, 

sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por instrumento público. O 

seguro DPVAT possui caráter assistencial e social, não havendo, 

portanto, proibição para a fixação do mesmo em salários mínimos. Não há 

se falar que a Lei nº 6.194/74 não foi recepcionada pelo artigo 7º, IV da 

Constituição Federal, visto que nela o salário mínimo foi previsto como 

forma de quantificação do montante indenizatório, e não como indexador.” 

(TJ/MT - Ap 120643/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 28/01/2009) 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR 

IMPÚBERE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MANDATO JUDICIAL. 

INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR PASSADA PELO REPRESENTANTE LEGAL. 

SUFICIÊNCIA. 1. As pessoas absolutamente incapazes não podem por si 

só constituir diretamente um procurador, salvo por instrumento público. 

Porém, praticando o representante respectivo por si o ato que é de 

interesse do representado, pode, pois, a procuração ser outorgada por 

instrumento particular. 2. A procuração por instrumento público somente 

se mostra necessária no caso de menor púbere, que participa da 

formação do ato juntamente com o representante legal que o assiste, ao 

contrário do absolutamente incapaz que dele não participa diretamente, 

sendo representado. 3. Constatando-se nos autos a presença de 

instrumento particular de mandato do advogado subscrito pela 

representante legal (detentora da guarda) da menor impúbere devidamente 

constituída , tal se revela suficiente à regularidade da sua representação, 

pelo que despicienda a figura do instrumento público na espécie, nos 
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termos já expostos.” (TJ-MG , Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL) Assim, considerando 

haver irregularidade na representação processual e tratando-se de vício 

sanável, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

sua representação processual, carreando aos autos procuração 

outorgada por instrumento público, sob pena de extinção do processo. 

(art. 76, §1º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001390-72.2018.8.11.0002 

AUTOR: MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000873-67.2018.8.11.0002 

AUTOR: MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Acolho à 

emenda da inicial constante no Id. 11827712, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios; 

considerando ainda que a resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional 

de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a 

sistematização da mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva 

judicialização de conflitos de interesses e nos termos da Ordem de 

Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de mutirões, bem 

como sobre a pauta específica, DETERMINO sejam os autos encaminhados 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a 

realização de sessão de conciliação para o dia 17.04.2018 às 9h20, 

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. 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 (§ § 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, e em havendo requerimento 

de qualquer das partes para juntada da avaliação médica realizada na 

audiência de conciliação, proceda-se com a sua juntada, intimando-se as 

partes na sequência para manifestarem, no prazo comum de 10 dias. 

Após, 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. Finalmente, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in 

verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - 

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; (...)”. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003022-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SANTANA DE OLIVEIRA (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: 1003022-70.2017.8.11.0002 

AUTOR: ARISTIDES SANTANA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos; Diante do interesse da parte 

autora na redesignação do ato conciliatório (Id. 11356372), DETERMINO 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 

17/04/2018 às 10h, 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. 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. Intime-se a parte requerida por meio de seu 

advogado constituído nos autos. No mais, cumpra-se conforme a decisão 

de Id. 9650298. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006537-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA APARECIDA ZDONEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006537-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: SUELI DA APARECIDA ZDONEK RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos 

etc. Compulsando os autos observo que a parte autora alegou em sua 

inicial possuir outras inscrições em seu CPF lançadas pela empresa Moda 
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Verão, bem como afirmou que tais apontamentos seriam objetos de ação 

autônoma e posteriormente informada a este juízo com o objetivo de 

afastar a aplicação da súmula nº 385 do STJ. Dessa forma, determino que 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a 

eventual distribuição da demanda questionando as demais negativações 

existente em seu nome. Decorrido o prazo supra venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001781-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TAISA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001781-95.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CRISTIANE TAISA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

em que pese este magistrado anteriormente tenha se filiado ao 

entendimento de desnecessidade de requerimento prévio para o 

ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o 

Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001777-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001777-58.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE DE JESUS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 
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08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MARIA 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:

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: 1004564-60.2016.8.11.0002 

AUTOR: MAIARA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos observo que o documento de Id. 4670886 não se reveste de 

idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio requerimento 

administrativo, notadamente, porque desacompanhado de timbre da 

suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se assemelham a 

tantas outras ações proposta neste juízo. Ademais, se há um suposto 

indeferimento, também há o protocolo do pedido administrativo, não sendo 

este documento de difícil acesso ao autor. Dessa forma, tenho que o 

documento acostado aos autos, como comprovante do requerimento 

administrativo, não é suficiente para comprovar a tentativa do recebimento 

do seguro na esfera administrativa. Posto isso, em consonância com os 

egrégios tribunais pátrios, faculto a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIO 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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000843-32.2018.8.11.0002 

AUTOR: JUCENIO JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante no Id. 

11827418, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da nova 

sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), 

e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda que a 

resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser 

imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, 

com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de 

interesses e nos termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação 

para o dia 17.04.2018 às 9h40min, 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. 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 (§ § 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, e em havendo requerimento de qualquer das partes para 

juntada da avaliação médica realizada na audiência de conciliação, 

proceda-se com a sua juntada, intimando-se as partes na sequência para 

manifestarem, no prazo comum de 10 dias. Após, 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. Finalmente, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da 

Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - 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; (...)”. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006995-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ALTEMITA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR)

LAURINDA ROCHA DE OLIVEIRA PATRICIO (AUTOR)

ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (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: 1006995-33.2017.8.11.0002 

AUTOR: LAURINDA ROCHA DE OLIVEIRA PATRICIO, ALTEMITA ROCHA 

OLIVEIRA, ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA, ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA, 

ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho à emenda da 

inicial constante no Id. 11816231, a fim de que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 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 02/05/2018, 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005735-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11928937. Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005300-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS EDUARDO LEMIS DE LIMA (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, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº11929617.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000558-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EMBARGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito afim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias. manifestar-se requerendo o que entender de direito visando o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger. 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E 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:

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

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10 (dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 11934283.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001231-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BRAS CORREIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001231-32.2018.8.11.0002 

AUTOR: VILMA BRAS CORREIA DUARTE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Vilma Bras Correia Duarte 

promove ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, sustentando, em síntese, que passou a ter seu crédito negado no 

comércio, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

583,90 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos). Enfatiza 

que desconhece o valor cobrado visto que o débito pertence à outra 

pessoa, desconhecida por ela, com unidade consumidora divergente 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 a inexistência 

do débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 
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modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 11826722 e 11826847, em virtude 

de suposto débito junto a requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de 583,90 

(quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos), 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 07/05/2018, às 

15h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002150-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MAMEDE DE MELLO (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:

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: 1002150-89.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: RAFAEL MAMEDE DE MELLO REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 

CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a 

ordenar a produção da prova. 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 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo. 

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. 1970172. 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 
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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. Portanto, rejeito as referidas 

preliminares. 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. Pois bem. 

Compulsando os autos observo que alegação da ausência de prévio 

requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme se 

observa no id. 1970172. 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) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. 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. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial do pé direito ou do membro inferior 

direito em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito objeto do 

processo; b) se positiva, qual o grau desta lesão e, c) em caso de a parte 

autora fazer jus ao recebimento do seguro, qual o seu respectivo valor. 

Assim, nomeio como perita a Dra. Cynara Moniz Figueira, médica inscrita 

no CRM/MT nº 4247, que poderá ser encontrada na Rua Xavantes, nº 457, 

apto. 203, torre 01, Edifício São Goeoges 2, Santa Helena, em Cuiabá, 

telefone 65-8113-0969, a qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e 

III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003043-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BISPO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003043-80.2016.8.11.0002 

AUTOR: JOSEMAR BISPO DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) 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 a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, 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 a seguradora requerida 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. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da ilegitimidade passiva 

do Banco Bradesco S/A Afirma o banco requerido ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da lide, pois não faz parte do consórcio nem opera 

com o DPVAT, mormente por não possuir autorização legal para tal 

desiderato. Assim, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Desde já observo que a presente preliminar não deve prosperar. 

Isso porque é de conhecimento público que o Banco Bradesco, um dos 

maiores grupos econômico do país, é constituído por um conglomerado de 

empresas, dentre as quais o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, seguradoras estas 

participantes do seguro DPVAT. Assim, evidente que o requerido é parte 

legitima para responder a presente ação, uma vez que se trata de 

hipótese em que o Banco integra o mesmo conglomerado econômico das 

seguradoras acima nominadas, podendo, portando, responder pelo seguro 

DPVAT, como uma responsabilidade inerente a seguradora que se 

confunde facilmente com as atividades do banco requerido. Ademais, as 

atividades inerentes às empresas do conglomerado, por mais diversa que 

seja, sempre acontecem e são executadas ou incrementadas junto às 

inúmeras agências do Banco requerido, de modo que as seguradoras a 

esse se assemelham. De tal forma, em face da teoria da aparência 

conjugada com o princípio da boa-fé, deve-se reconhecer a legitimidade 

passiva do banco requerido para compor a presente lide. Sobre o 

assunto: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - 

DEBILIDADE PERMANENTE DO TORNOZELO E DEFORMIDADE DO PÉ 

DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL – (...) - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em face do princípio da boa fé, aplica-se a Teoria da Aparência 

para determinar que o banco que integra o mesmo conglomerado 

econômico da seguradora, pode responder pela indenização do seguro 

DPVAT, como uma responsabilidade inerente à seguradora, que se 

confunde facilmente com suas próprias atividades, pois, sempre 

executadas nas agências do banco. (...) Restando evidente sinistro, as 

despesas médicas e suplementares discriminadas, devidamente 

comprovadas nos autos e não contestadas, o reembolso é devido, 

observado o limite legal, consoante o determinado na sentença.” (TJMT - 

Ap 104395/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 

21/03/2012) Sendo assim, rejeito a presente preliminar 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. 3030805 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. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 
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ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento da diferença do seguro, qual o seu respectivo valor. Assim, 

nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico 

perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque 

da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de 

esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a 

sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Venha a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. 

Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais 

assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes 

para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e 

eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002980-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY TAYNARA DE CAMPOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002980-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: EMILLY TAYNARA DE CAMPOS ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da inépcia da inicial A 

seguradora requerida alega a inépcia da inicial, sob o argumento de que a 

parte autora não pediu administrativamente o pagamento da indenização 

pleiteada na presente demanda. Assim, pugnou pela extinção do feito sem 

o julgamento do mérito. Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, 

uma vez que o Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os 

motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou 

causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis 

entre si. Pois bem, a análise do processo revela que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, tanto que possibilitou a realização da defesa da seguradora 

requerida sem maiores empecilhos. Ademais, a parte autora comprovou 

ter promovido o pedido administrativo. Por isso, rejeito a presente 

preliminar. Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa A 

requerida afirma que a parte autora não comprovou ter enviado a 

documentação necessária para abertura do procedimento administrativo e 

a consequente recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já 

mencionado a parte autora comprovou nos autos a formulação de 

requerimento administrativo conforme id. 6765111, sendo certo que a 

comprovação da recusa do pagamento por parte da seguradora não é 

condição para o regular exercício de ação. A despeito disso, a parte 

autora também comprovou o requerimento junto a seguradora conforme id. 

7235132. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (TJMT - 

Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente preliminar. Das 

provas A nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser 

atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da 

causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às 

especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras 

palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz 

flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as peculiaridades do 

caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior facilidade na 

produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a distribuição 

dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no § 3º, do art. 

373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
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fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, verifica-se que a parte 

requerida possui melhores condições de produção de prova em detrimento 

da parte autora, notadamente porque possui estrutura técnica e 

econômica suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão 

acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior 

Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes 

mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento 

acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus 

probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento da 

diferença do seguro, qual o seu respectivo valor. Assim, nomeio como 

perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico inscrito no CRM/MT 

nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, nº 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro Bosque da Saúde, telefone 

65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca 

da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e 

III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000034-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SANTANA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

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: 1000034-76.2017.8.11.0002 

AUTOR: JUAREZ SANTANA DA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. 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. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 
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da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Av. Dom Aquino, n. 355, bairro Dom Aquino, Cuiabá; Cep: 

78.015-200; fone: 3624 9211, o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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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: 1004488-36.2016.8.11.0002 

AUTOR: ROSANA LINS MANGOLIN RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
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23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004182-67.2016.8.11.0002 

AUTOR: LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004529-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA JUCICLEIA DE ALMEIDA MENDES (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004529-03.2016.8.11.0002 

AUTOR: PAOLA JUCICLEIA DE ALMEIDA MENDES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando 

os autos, observo que a parte autora descurou de apresentar 

requerimento administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 183 de 198



INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003237-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ADRIANO DOS SANTOS BORGES (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:

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: 1003237-80.2016.8.11.0002 

AUTOR: LAURO ADRIANO DOS SANTOS BORGES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando 

os autos, observo que a parte autora descurou de apresentar 

requerimento administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002413-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DE LIMA TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 1002413-24.2016.8.11.0002 

AUTOR: ALTAMIR DE LIMA TOLEDO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 

357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da falta de 

interesse de agir Aduz ainda a seguradora requerida que falta interesse 

de agir à parte requerida, uma vez que já houve o pagamento do seguro 

sub judice em sede administrativa. No tocante ao pagamento administrativo 

afastar o direito da parte requerente em pleitear eventual diferença que 

tenha direito por expressa determinação legal, tenho que ela não merece 

prosperar, considerando que o pagamento parcial do seguro pela 

seguradora requerida não afasta o direito desta pleitear o valor 

remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a renúncia pela 

eventual diferença existente. Este entendimento está consubstanciado no 

fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT ser 

estabelecido por norma legal, o que garante ao demandante o direito pela 

cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 
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DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela seguradora requerida de plena quitação dos valores devidos 

em relação ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. 

Enfim, mostra-se legítimo o interesse da parte requerente pela cobrança 

de eventuais diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos 

valores correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de 

trânsito. Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a 

análise da existência de eventual direito a favor da parte requerente 

repercutirá em sede meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. 

Da ilegitimidade passiva Sustenta a seguradora requerida ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em virtude de não fazer 

parte do consórcio que opera com o seguro DPVAT. Tal preliminar não 

deve prosperar, uma vez que qualquer uma das seguradoras 

consorciadas é parte legitima para figurar no polo passivo da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, nos termos do 7º, caput, da Lei nº 6.194/74. 

Ademais, diferentemente do alegado pela requerida a empresa Itaú 

Seguros S/A compõe o rol das segurados que operam com o seguro 

DPVAT, conforme verifiquei em pesquisa junto ao site 

h t tp : / /www.susep.gov .br /se to res-susep/cgpro /seguradoras-dpva t . 

Dessa forma, sendo a requerida uma das empresas seguradoras que 

operam com o seguro DPVAT tenho que esta é parte legitima para figurar 

no polo passivo da demanda, razão pela qual afasto a presente preliminar. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, 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 a seguradora requerida 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. Dessa forma, afasto a presente preliminar. 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. 2075841 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. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[2] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 
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decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento da diferença do seguro, qual o seu respectivo valor. Assim, 

nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico 

inscrito no CRM/MT nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro 

Bosque da Saúde, telefone 65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: 

exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros. [2] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (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)

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000291-04.2017.8.11.0002 

AUTOR: FRANCISCO ALVES FERNANDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga, que poderá ser 

encontrado na Rua Itália, n. 54, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT; Cep: 

78.040-240; fone: 3052 7881 e 9252 2681, o qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que ela no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 
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quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006080-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE 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: 1006080-81.2017.8.11.0002 

AUTOR: ELIZEU FELIPE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 

CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da necessidade de alteração do polo 

passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, 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 a seguradora requerida 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. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a 

seguradora requerida que os documentos apresentado pela parte autora 

não comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista 

que não restou comprovado nos autos que a entrega dos 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. 9362199. 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 juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. 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. Pois bem. Compulsando os autos 

observo que alegação da ausência de prévio requerimento administrativo 

foi suprida pela parte autora, conforme se observa do id. 9362199. 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) Outrossim, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, rejeito a respectiva preliminar. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 
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mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro, qual o seu respectivo valor. Assim, nomeio como 

perito o Dr. Joaquim Sucena Rasga, que poderá ser encontrado na Rua 

Osório Duque Estrada, n. 15, Bairro Aráes, Cuiabá-MT; Cep: 78.005-720; 

fone: 65 99981 1423, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será 

fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por 

cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e 

os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Venha a requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e 

III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a e b”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000710-24.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A (id. 11667447), alegando, em síntese, que houve contradição na 

sentença prolatada nos autos (id. 11443750), na medida em que 

considerou o valor da condenação diverso do percentual de invalidez 

constatado no laudo pericial, pois a invalidez foi apurada no valor de R$ 

4.725,00 e não R$ 4.726,00, como constou na sentença. 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 sentença que o valor da 

invalidez, considerando a graduação de 50% de 70% seria de R$ 

4.726,00, quando na realidade é de R$ 4.725,00. 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 passa a constar 

na sentença que o valor da invalidez é de R$ 4.725,00, em especial, a 

parte dispositiva passa assim a constar: “Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Joaquim Fernandes Ribeiro em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S.A, 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 24/10/2016 (Id. 4767680), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). (...)” No mais, mantenho integralmente a 

sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006072-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARIA GONCALVES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora para no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar -se quanto à Certidão do Oficial de Justiça 

Id.1189242.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008538-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FABINO (AUTOR)

SABINO ANTONIO FABINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ANDERSON ROSA FABINO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ZEZITO GOMES DA SILVA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVANY GOMES DA SILVA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO - AUSENTES E EVENTUAIS 

INTERESSADOS PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1008538-71.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 23.015,22 Tipo: Cível 

Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: MARIA ROSA FABINO, SABINO 

ANTONIO FABINO RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
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LTDA FINALIDADE: CITAÇÃO DOS AUSENTES, EVENTUAIS 

INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS PARA QUE APRESENTEM 

DEFESA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CASO QUEIRA. RESUMO DA 

INICIAL: MARIA ROSA FABINO E SABINO ANTONIO FABINO PROPOE 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL EM FACE DE 

VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOABAID. 

OS REQUERENTES ALEGAM QUE PASSARAM A RESIDIR NO IMÓVEL 

USUCAPIENDO NO ANO DE 1996, LOCALIZADO A AVENIDA ABISIO 

HADAID, QUADRA 30, CASA 03, BAIRRO JARDIM ELDORADO, VÁRZEA 

GRANDE/MT, NA QUAL PRETENDEN USUCAPIR. DESPACHO/DECISÃO: 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

ainda, a citação dos confinantes e expeça-se edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Lydian Gabriela Vitorio Moura , digitei. 

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36888440

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em atenção ao Ofício Circular nº 02/2018/NUGEP/VQS, referente à 

decisão que comunica a afetação dos Recursos Especiais nº 

1.692.023/MT e 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência em Recurso 

Especial nº 1.163.020/RS, como representativos de controvérsia (tema 

986), determinando a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a mesma questão ora afetada, 

que consiste na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 

1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendam-se os presentes 

até que seja dirimida a controvérsia. Aguarde-se no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada. Às 

providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001365-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

 

Autos n. 1001365-59.2018.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A Impetrado: Secretário 

de Gestão Fazendária Vistos... Cuida-se de Mandado de Segurança com 

pedido liminar impetrado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, 

em face do SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA, autoridade 

vinculada à Secretaria de Gestão Fazendária do Município de Várzea 

Grande, por meio do qual se objetiva a declaração da inexigibilidade do 

aumento, injustificado, na Taxa de Licença para Localização, Instalação e 

Funcionamento de Estabelecimento Comercial da impetrante, no valor de 

R$ 110.157,37 (cento e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e 

sete centavos). Esclarece-se que a impetrante recolheu, em 2016, a taxa 

de R$ 111.284,59 (cento e onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos) e em 2017 o valor de R$ 118.833,31 (cento e 

dezoito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), 

consoante se infere dos inclusos documentos. Contudo, afirma-se que, 

sem qualquer respaldo legal e/ou alteração na legislação, a autoridade 

coatora majorou em 92,70% (noventa e dois, vírgula setenta por cento) a 

Taxa de Licenciamento do Alvará, chegando ao absurdo patamar de R$ 

228.990,68 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa reais e 

sessenta e oito centavos) que, se pagos à vista, será reduzido para R$ 

206.119.79 (duzentos e seis mil, cento e dezenove reais e setenta e nove 

centavos). Argumenta-se que, se houvesse seguido os termos da 

Legislação Municipal n. 1.178/91 (CTN), a taxa deveria possuir o mesmo 

valor do período anterior. Logo, relata-se na inicial, considerado o aumento 

de 6,35% (seis, vírgula trinta e cinco por cento) do exercício de 2016 para 

2017, não justifica o aumento de 92,70% no ano de 2018 sem que tenha 

havido uma contraprestação do serviço. Nesse contexto, afirma-se que o 

valor devido pela impetrante é de R$ 130.740,41 (cento e trinta mil, 

setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). Assim, 

assevera-se que, para que a impetrante não seja compelida ao pagamento 

indevido desse valor, não resta outra alternativa senão a de socorrer-se 

ao judiciário para pleitear, liminarmente, a suspensão do aumento da taxa 

do alvará, e, ao final, a declaração de sua ilegalidade. Para tanto, relata-se 

que a impetrante depositará em juízo o valor incontroverso de R$ 

130.740,41 (cento e trinta mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e 

um centavos), cujo pagamento será comprovado nos autos em até 10 

dias, sob pena de revogação da liminar a ser concedida. É o relatório. 

Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. No caso dos autos, pelo que se observa dos documentos 

trazidos com a inicial, a impetrante foi notificada pela autoridade coatora 

para efetuar o pagamento do valor de R$ 206.119,70 (duzentos e seis mil, 

cento e dezenove reais e setenta centavos – p. 80), a fim de ser impresso 

o Alvará de Localização e Funcionamento – Exercício 2018. A própria Lei 

Municipal de Várzea Grande n. 1.178/91, em seu art. 108, estabelece que 

o alvará será considerado renovado anualmente pela anexação da guia de 

pagamento da taxa de renovação de licença para localização devidamente 

quitada. A inicial também veio instruída com documentos que comprovam 

que as guias de pagamento da taxa de renovação de licença para 

localização e funcionamento dos anos de 2016 e de 2017 são, 

respectivamente, de R$ 111.284,59 (cento e onze mil, duzentos e oitenta e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos – p. 78) e R$ 118.833,31 (cento 

e dezoito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos – fl. 

79), com uma diferença aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de um 

ano para o outro. Nesses termos, cumpre assinalar que, se comparada a 

taxa de 2017 (R$ 118.833,31 – cento e dezoito mil, oitocentos e trinta e 

três reais e trinta e um centavos – fl. 79) com a de 2018 – R$ 206.119,70 – 

duzentos e seis mil, cento e dezenove reais e setenta centavos – fl. 80) 

para pagamento à vista, com data de vencimento para 28.2.2018, 

mostra-se uma diferença R$ 87.286,39 (oitenta e sete mil, duzentos e 

oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), muito além, portanto, da 
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diferença havida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) entre 

os anos de 2016 e 2017. Poder-se-ia afirmar, então, numa análise 

perfunctória, tratar-se de aumento aparentemente desarrazoado ou 

abusivo. Contudo, como a própria impetrante afirmou na exordial, não é 

possível afirmar em que se baseou para o aumento expressivo de 92,70% 

(noventa e dois vírgula setenta por cento), tampouco comprovar se os 

serviços prestados ou disponibilizados pela Prefeitura a seus 

contribuintes são condizentes com o efetivo e real exercício do poder de 

polícia ou aumento de custo (sic – páginas 10 e 15, itens 37 e 64, 

respectivamente), razões que estão a exigir dilação probatória para que 

se possa concluir, enfim, sobre o aparente abuso praticado pela parte 

ocupante do polo passivo. Ora, verificando-se na petição inicial que a 

pretensão da impetrante é a de obter a "declaração de ilegalidade e 

inexigibilidade" do aumento sofrido e que isso está a depender de 

produção de prova não trazida com a peça primeira, logo se vê não se 

estar aqui diante de direito líquido e certo a merecer a proteção do 

mandado de segurança, tanto que não apontado na referida peça. Como 

se sabe, direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é 

aquele capaz de ser comprovado de plano (RST 4/1.427; 27/140; 

147/386), por documento inequívoco (RT) 83/130, 83;855, RSTJ 27/169, 

55/325, 129/72), e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329). 

No mesmo sentido: “O direito líquido e certo a que alude o art. 5º LXIX da 

Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis 

de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua 

complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, 

já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou abusividade que 

pretender ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, 

de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no 

procedimento da ação mandamental. (...).” (STJ-1ª Seção, MS 19.739, Min. 

Napoleão Maia Filho, j. 11.12.13, DJ 12.12.14). Enfim, direito líquido e certo 

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração´ (Hely Lopes 

Meirelles, in Mandado de Segurança, 18. Ed. Malheiros, 1997, p. 34/35)” 

(STJ-3ª Seção, MS 12.275-AgRg, Min. Hamilton Carvalhido, j. 14.3.07, DJU 

21.5.07). No caso em tela, para se atender ao reclamo da parte autora, 

consistente na "declaração de ilegalidade e inexigibilidade" do aumento 

questionado acerca do valor da Taxa de Licença para Localização, 

Instalação e Funcionamento, será imprescindível que assim resulte 

demonstrado cabalmente, possivelmente até mesmo por meio de cálculos 

contábeis e/ou outras provas periciais, não bastando, pois, para a solução 

do impasse, a mera comparação entre o valor cobrado atualmente e os 

valores cobrados em anos anteriores, o que deixa evidente o equívoco no 

emprego da ação mandamental com esse desiderato. Logo, não sendo 

possível, na via estreita do mandado de segurança, a produção de tais 

provas, impõe-se o indeferimento da inicial. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 485, I, do CPC, c/c o art. 10, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO a 

petição inicial, com fundamento declarando, assim, extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Deixo de condenar a impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000097-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUJII CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido retro. Intimem-se as partes para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. Às providências.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Valmiro Antônio Pinheiro da Silva OAB/MT 9331, na qualidade de 

advogado do autor do fato Fernando Leoneis Kraus, nos autos código 

202395, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 9 de outubro de 2017, às 15h, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dra. Natália Ramos Bezerra Regis OAB/MT 12.048, na qualidade de 

advogada do querelado Claudio Cardoso Felix, nos autos código 204049, 

para participar da audiência Preliminar, designada para o dia 14/5/2018,às 

14h, na sede do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Eliane Gomes Ferreir OAB/MT 9862, na qualidade de advogado 

da autora do fato Rosangela Marques de Moraes, nos autos código 

207269, para participar da audiência de Instrução e Julgamento designada 

no dia 14 de maio de 2018, às 15h, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT. 

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007210-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IPASE LTDA - ME (EXECUTADO)

ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007264-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ MAYER DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007269-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO CLARO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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 
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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: 1002677-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007365-12.2017.8.11.0002

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:

EUGENIO DE MATOS FRANCA (EXECUTADO)

REAL BEL IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

LINDINALVA ROSA DE AMORIM (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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: 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)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS 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: 1005450-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JORGE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

DARLAN DA SILVA ADERALDO (EXECUTADO)

ARCELINA DA SILVA MURTA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005645-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007481-18.2017.8.11.0002

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:

EDILSON SEBASTIAO DE BARROS (EXECUTADO)

EDILSON SEBASTIAO DE BARROS - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007484-70.2017.8.11.0002

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:

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

JESSICA ANYELLI GAMA ARRAIS WEBER (EXECUTADO)

JULIANA DE CUBAS GAMA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: 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: 1003145-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA ODILZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Finalidade: INTIMAÇÃO 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 26 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003915-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA (EXEQUENTE)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZINEI ROZARIA CORREA (EXECUTADO)

ROZINEI ROZARIA CORREA 45843562115 (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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 26 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO 

APRESENTAR SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE OAB - 012.218.641-90 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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 26 de fevereiro de 2018

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000750-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YUAN LIN BACON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000750-69.2018.8.11.0002 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: YUAN LIN BACON 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas 

e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000927-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004881-24.2017.8.11.0002

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:

MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO 6 de 

fevereiro de 2018 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora, para que em 05(cinco) dias, Manifeste-se sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009607-41.2017.8.11.0002

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:

VAGNER WESSLING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009607-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAGNER WESSLING Vistos. .. 1. 
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Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. Oficial de justiça, aportou 

ao feito a requerida pleiteando pela restituição do veículo, uma vez que 

efetuara o pagamento integral do débito. 2. Contudo, compulsando aos 

autos verifico a ausência do instrumento de procuração, motivo pelo qual 

postergo a análise do petitório da parte requerida até a regularização 

processual. 3. Intime-se a parte requerida, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sanar a irregularidade apontada. 4. Após, concluso para 

deliberações. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009607-41.2017.8.11.0002

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:

VAGNER WESSLING (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: 1009607-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAGNER WESSLING Vistos. .. 1. 

Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. Oficial de justiça, aportou 

ao feito a requerida pleiteando pela restituição do veículo, uma vez que 

efetuara o pagamento integral do débito. 2. Contudo, compulsando aos 

autos verifico a ausência do instrumento de procuração, motivo pelo qual 

postergo a análise do petitório da parte requerida até a regularização 

processual. 3. Intime-se a parte requerida, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sanar a irregularidade apontada. 4. Após, concluso para 

deliberações. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004586-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGLEYTON 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: 1004586-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de petitório do autor (ID 10534489) informando que o requerido 

descumpriu o acordo celebrado entre as partes. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o citado acordo não chegou a ser homologado por reste 

Juízo, razão pela qual o prosseguimento do feito é a medida que se impõe. 

3. Dessa forma, cumpra-se a decisão Liminar concedida (ID 9051398), 

expedindo-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001217-48.2018.8.11.0002

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:

MARIA REGINA DE OLIVEIRA 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: 1001217-48.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA REGINA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES 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: 1001218-33.2018.8.11.0002

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:

EUDOXIA DOURADO 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: 1001218-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: EUDOXIA DOURADO DOS SANTOS 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 
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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: 1001223-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON 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: 1001223-55.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JADSON 

RODRIGUES 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: 1001227-92.2018.8.11.0002

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:

CRISTIANE GONCALVES LEAL (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: 1001227-92.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE 

GONCALVES LEAL 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: 1001230-47.2018.8.11.0002

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:

WANESSA MARQUES 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: 1001230-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WANESSA 

MARQUES 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: 1001255-60.2018.8.11.0002

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:

PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS (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: 1001255-60.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO LUCAS 

CURVO MATHEUS 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: 1001256-45.2018.8.11.0002

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:

KEITTE KETTE PONCE 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: 1001256-45.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KEITTE KETTE 

PONCE 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 
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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: 1001262-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA BORGES 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: 1001262-52.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JOELMA BORGES RODRIGUES 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: 1001326-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA MEIRELES (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: 1001326-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO DA SILVA MEIRELES 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: 1001151-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA (RÉU)

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME (RÉU)

MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA (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: 1001151-68.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME, MARIO FRANCISCO DE 

ALMEIDA, MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se 

de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando 

o recebimento da quantia informada na exordial. 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: 1001197-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA 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: 1001197-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO 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: 1001354-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

NATACHA OLEINIK DE MORAES (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: 1001354-30.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: SEMENTES MONIK EIRELI, NATACHA OLEINIK DE MORAES Vistos. 1. 

Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, 

visando o recebimento da quantia informada na exordial. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001816-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARO CARVALHO ROSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: 1001816-21.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ANTONIO CLARO 

CARVALHO ROSA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional 

de Contrato, promovida por ANTONIO CLARO CARVALHO ROSA, em face 

de BV FINANCEIRA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, o requerente, que pactuou com o requerido um contrato de 

financiamento no valor de R$ 40.557,59 (quarenta mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, 

quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a 

probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. 

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte 

autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e 

lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente 

à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de 

modo a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também 

não conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar 

demonstrado um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 10. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste 

entendimento, a autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da 

Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o 

depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a 

recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a 

inexistência de mora. 12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 13. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 14. Nesse 

sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO 

INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO 

DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

15. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 

passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

24/04/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 24. Intimem-se 25. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA PRADO VEIGA BARREIROS (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: 1000130-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIZA PRADO VEIGA BARREIROS 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001254-75.2018.8.11.0002

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:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (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: 1001254-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KARINA 

GABRIELY DA SILVA MORAES 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. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

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. Sem custas e honorários advocatícios. 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: 1001257-30.2018.8.11.0002

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:

MARCELO GOMES (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: 1001257-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

GOMES 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. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 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. Sem 

custas e honorários advocatícios. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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